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Streszczenie 
 

Analiza zmian społeczno-gospodarczych Polski Wschodniej w latach 2007-2013 

 Po 2006 r. okresie Polska Wschodnia rozwijała się nieznacznie wolniej niż Polska ogółem (PKB 

per capita w relacji całego kraju spadło o około 3 punkty procentowe). W tym samym czasie 

makroregion odrobił jednak około 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do całej Unii 

Europejskiej. Wartość PKB per capita w 2014 r. na poziomie 48% średniej unijnej oznacza 

realizację celu SRPW z 2008 r. przewidzianego na 2020 r. Tempo zmian nie było równomierne 

w poszczególnych województwach. Relatywnie mniejsza była dynamika województw 

warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego, które w okresie przedakcesyjnym wyróżniały 

się względnie wyższym poziomem rozwoju. Wyższy wzrost odnotowano z kolei 

w województwach podkarpackim, podlaskim i lubelskim.  

Wykres A. Dekompozycja luki PKB per capita w 2012 r. Wykres B. PKB per capita Polski Wschodniej  

 

 
Wykres C. PKB per capita w województwach Polski Wschodniej 

(Polska = 100)  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 Dekompozycja luki PKB w stosunku do Polski ogółem wskazuje, że najważniejszym 

czynnikiem decydującym o niższym poziomie rozwoju we wszystkich województwach 

makroregionu pozostaje niska wydajność pracy, co zostało uwzględnione w aktualizacji SRPW 

z 2013 r. Pozostałe czynniki (w tym wskaźniki opisujące sytuację na regionalnych rynkach 

pracy) mają różne znacznie w poszczególnych regionach. Utrzymanie doczasowych trendów 

oznacza - już niedługo, zgodnie z prognozą opracowaną na potrzeby niniejszej ewaluacji - 

zmiany względnych pozycji w ramach makroregionu (dalsze pogarszanie się względnej 

sytuacji województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), a na początku przyszłej 
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dekady - opuszczenie przez najbardziej dynamiczne regiony (podkarpackie, lubelskie) grupy 

pięciu najgorzej rozwiniętych polskich województw.  

 Zróżnicowanie poziomu rozwoju makroregionu jest znacznie większe na szczeblu lokalnym. 

Na poziomie podregionów silnie zarysowuje się korzystniejsza sytuacja terenów położonych 

w otoczeniu stolic pięciu województw, przy czym szczególnie wysoka dynamika PKB (wyższa 

niż przeciętnie w Polsce) wyróżnia tylko podregiony rzeszowski i lubelski, które 

charakteryzują się również szybszym niż w całym kraju wzrostem wydajności pracy. W 

bardziej ogólnym ujęciu, dywergencja Polski Wschodniej od reszty kraju jest na poziomie 

lokalnym odczuwalna bardziej, niż na szczeblu wojewódzkim: podczas gdy w 2006 r. 20% 

powiatów makroregionu znajdowało się w grupie najgorzej rozwiniętych jednostek w Polsce, 

to w 2014 r. odsetek ten prawie się podwoił.  

Więcej na temat zmian społeczno-gospodarczych w Polsce Wschodniej w części 1 raportu: 

 rozdział 2 – analiza trendów rozwojowych z perspektywy makroekonomicznej i 
terytorialnej; 

 rozdział 3 – analiza trendów rozwojowych w podziale na cztery główne obszary 
tematyczne: 1) innowacyjność i konkurencyjność, 2) rynek pracy i kapitał ludzki, 3) 
dostępność i infrastruktura techniczna, 4) jakość życia i ochrona środowiska.  

 

Analiza wsparcia z funduszy europejskich w Polsce Wschodniej w latach 2007-2013 

 W latach 2007-2013 do Polski Wschodniej trafiło łącznie około 76 mld zł prorozwojowych 

środków europejskich, których najważniejszym źródłem były programy operacyjne NSS 2007-

2013 (polityka spójności) oraz środki EFROW i EFR wydatkowane w ramach PROW oraz PO 

RYBY. W przeciwieństwie do perspektywy finansowej 2004-2006, w której województwa 

Polski Wschodniej (w wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego) otrzymały w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca najmniej środków, programy na lata 2007-2013 

skonstruowano w sposób per saldo korzystny dla pięciu województw makroregionu 

(korzystne algorytmy podziału środków w programach regionalnych, komponencie 

regionalnym PO KL, wyodrębnienie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej). We 

wszystkich województwach odnotowano w ujęciu per capita poziom wsparcia wyższy o ok. 

17% niż przeciętnie w Polsce, a warmińsko mazurskie i podkarpackie zajęły w rankingu 

województw pierwsze i drugie miejsce. Do makroregionu trafiło także więcej niż przeciętnie 

w Polsce środków w ramach PROW i PO RYBY (o około 42%).  

 Z uwagi na niewielki poziom aktywności gospodarczej w Polsce Wschodniej, znaczenie 

ekonomiczne środków europejskich (np. w odniesieniu do wielkości PKB) jest znacznie 

większe niż w pozostałych województwach. Ich udział jest również wyższy, jeśli za punkt 

odniesienia weźmiemy łączne nakłady inwestycyjne – zarówno sektora prywatnego, jak 

i publicznego. Przeprowadzona w ramach ewaluacji analiza budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego potwierdza z kolei, że relatywnie większa skala interwencji finansowanej ze 

środków europejskich w Polsce Wschodniej zrekompensowała biedniejszym samorządom 

niższy poziom dochodów własnych, wynikający z mniejszej bazy podatkowej. W efekcie, 

inwestycje samorządowe w makroregionie były w przeliczeniu na jednego mieszkańca nieco 

wyższe niż pozostałych województwach. Konsekwencją tej sytuacji jest jednak ryzyko 

znacznie większego uzależnienia samorządów Polski Wschodniej od środków europejskich, co 

może stanowić istotne wyzwanie dla krajowej polityki regionalnej po 2020 r. Warto także 
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podkreślić, że to właśnie większy strumień środków, który trafił do jednostek samorządu 

terytorialnego,  był w latach 2007-2013 czynnikiem decydującym o wyższej skali interwencji 

w Polsce Wschodniej (w ujęciu per capita) niż w pozostałych województwach.  

 Struktura interwencji finansowanej ze środków europejskich na terenie Polski Wschodniej 

nie odbiegała znacząco od proporcji obserwowanych na poziomie krajowym. Zauważalny jest 

jednak większy niż przeciętnie w Polsce udział wydatków na zadania związane z rozwojem 

infrastruktury transportowej, co rekompensowało niewielki poziom dofinansowania 

w perspektywie finansowej 2004-2006. Relatywnie mniejsza część wsparcia została z kolei 

przeznaczona na projekty w obszarze ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej. 

W ujęciu przekrojowym nie zidentyfikowano form wsparcia lub grup benefitów 

w makroregionie, do których trafiłoby istotnie mniej środków europejskich niż w całym kraju.  

Wykres D. Wartość dofinansowania UE per capita w programach NSS 2007-2013 

  
Wykres E. Interwencja na poziomie podregionów Wykres F. Struktura podmiotowa wsparcia 
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 Duża pula środków skierowanych bezpośrednio do makroregionu spowodowała, że gminy 

i powiaty o szczególnie niskim poziomie dofinansowania ze środków europejskich 

w perspektywie 2007-2013 znajdowały się najczęściej poza Polską Wschodnią. Jeśli wysokość 

wsparcia w ramach polityki spójności była już jednak niewielka, rekompensującą rolę często 

(częściej niż w lepiej rozwiniętych województwach) odgrywały środki PROW oraz PO RYBY, 

a na terenach przygranicznych - środki programów współpracy transgranicznej (w 

szczególności przy granicy z Litwą). W ramach makroregionu (podobnie jak w całym kraju) 

relatywnie więcej wsparcia trafiło do gmin i powiatów o względnie wyższym poziomie 

rozwoju oraz do jednostek, który pozyskiwały również więcej środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2004-2006. Szczególnie duży strumień środków trafił do miast 

wojewódzkich oraz ich obszarów funkcjonalnych, do czego przyczyniła się interwencja PO 

RPW. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich nie była co prawda wprost 

skorelowana z dynamiką zmian na poziomie lokalnym, jednak - jak pokazujemy w kolejnej 

sekcji - nie jest to przesłanką do stwierdzenia braku oddziaływania interwencji na sytuację 

społeczno-gospodarczą w makroregionie.  

Więcej na temat struktury i skali wsparcia z funduszy europejskich w części 2 raportu: 

 rozdział 4 – analiza interwencji z perspektywy makroekonomicznej i terytorialnej; 

 rozdział 5 – analiza interwencji w podziale na cztery główne obszary tematyczne: 1) 
innowacyjność i konkurencyjność, 2) rynek pracy i kapitał ludzki, 3) dostępność i 
infrastruktura techniczna, 4) jakość życia i ochrona środowiska.  

 

Ocena wpływu funduszy europejskich w latach 2007-2013 na rozwój społeczno-

gospodarczy Polski Wschodniej 

modelowanie makroekonomiczne estymacja przez dopasowanie 

Przegląd i dodatkowa analiza wyników symulacji na 

poziomie wojewódzkim modeli makroekonomicznych 

opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. 

Ocena potencjalnego oddziaływania interwencji, w 

której punktem odniesienia jest teoretyczny scenairusz 

rozwojowy zakładający brak wydatkowania środków 

europejskich.  

Autorska metoda szacowania efektu netto interwencji na poziomie 

lokalnym, pozwalająca na określnie wpływu różnicy w wielkości 

dofinansowania ze środków europejskich na obserwowane 

wskaźniki społeczno-gospodarcze, z uwzględnieniem „grupy 

kontrolnej”, tj. jednostek, do których trafiło najmniej środków z FUE 

 Około 50% zmiany w latach PKB per capita w 
latach 2006-2014 r. można przypisać 
programom finansowanym z polityki spójności,  
a więc około dwukrotnie więcej niż w całej 
Polsce.  Oznacza to, że w okresie analizy 
interwencja finansowana ze środków 
europejskich miała kluczowe znacznie dla 
realizacji celów rozwojowych makroregionu. 

 Za około 52% łącznego oddziaływania 
makroekonomicznego NSS 2007-2013 w 
makroregionie odpowiadają działania związane 
z rozbudową infrastruktury podstawowej, 26% 
- ze wsparciem przedsiębiorstw a pozostałe 
22% - z rozwojem zasobów ludzkich. 

 Na poziomie lokalnym pozytywna zmiana społeczno-
gospodarcza jest silniejsza w tych jednostkach, w których w 
przeliczeniu na mieszkańca dofinansowanie ze środków 
europejskich było większe. Odnotowano m.in. pozytywny 
wpływ całej interwencji na dynamikę wynagrodzeń oraz 
dynamikę wpływów z PIT. Jednocześnie nie 
zidentyfikowano wpływu interwencji na wskaźniki opisujące 
sytuację na lokalnych rynkach pracy (tj. stopę bezrobocia 
oraz udział pracujących w populacji). 

 Kluczowe znaczenie dla oddziaływania interwencji (tj. jej 
istotności statystycznej) ma wielkość dofinansowania 
projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, 
B+R oraz innowacji. Dodatnie do analizy środków PROW/PO 
RYBY dodatkowo zwiększa stasytyczną isotntość 
oszacowań.  

 Wyniki otrzymane dla Polski ogółem mają (przy pewnych 
ograniczeniach metodycznych) także zastosowanie dla 
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Polski Wschodniej: 

najważniejsze wnioski z analiz tematycznych 

 

 

Więcej na temat oceny wpływu interwencji z funduszy europejskich części 2 raportu: 

 rozdział 4 – ocena wpływu interwencji z perspektywy makroekonomicznej i terytorialnej; 

 rozdział 5 – ocena wpływu interwencji w podziale na cztery główne obszary tematyczne: 
1) innowacyjność i konkurencyjność, 2) rynek pracy i kapitał ludzki, 3) dostępność i 
infrastruktura techniczna, 4) jakość życia i ochrona środowiska.  

 

Rekomendacje 

1. Należy jak najszybciej rozpocząć proces aktualizacji najważniejszych krajowych dokumentów 

strategicznych (w szczególności SRPW i KSRR a także nadrzędna dla nich SRK), aby 

obejmowały horyzont planistyczny co najmniej 2025-2030 r.  Cele strategiczne dotyczące 

Polski Wschodniej powinny obejmować zagadnienia specyficzne dla makroregionu (tj. 

odróżniające go od reszty kraju) oraz wymagające koordynacji na poziomie wyższym niż 

wojewódzki. Zostało to w dużym stopniu uwzględnione w aktualizacji SRPW z 2013 r., jednak 

dłuższy horyzont planistyczny wymaga nieco innego rozłożenia akcentów.  

2. Stymulowanie efektów podażowych wymaga dalszego, skoncentrowanego wsparcia 

skierowanego dla najsłabszych gospodarczo województw. Postulat ten znalazł 

odzwierciedlenie w konstrukcji programów na lata 2014-2020, należy jednak rozpocząć 

działania mające na celu zagwarantowanie preferencyjnego finansowania polityki rozwoju 

tych regionów także po 2020 r.  Warto rozważyć rozszerzenie preferencyjnego wsparcia także 

dla innych województw tracących pozycję względem reszty kraju które po 2020 r. będą 

znajdowały się na poziomie rozwoju zbliżonym do Polski Wschodniej.  

innowacyjność i konkurencyjność 

 
- pozytywne efekty na poziomie mikroekonomicznym 

- brak przełożenia na odwrócenie większości 
negatywnych tendencji dotyczących 
konkurencyjności/ innowacyjności, przy dużym 
wkładzie w zmianę niektórych wskaźników (B+R) 

- decydujące znaczenie interwencji w tym obszarze 
dla pozytywnego oddziaływania całego wsparcia ze 
środków europejskich (polityka spójności i PROW) 

rynek pracy i kapitał ludzki 

 
- pozytywne efekty na poziomie beneficjentów, choć 
ciągle niewiele wiemy o efektach netto 

- poprawa kluczowych wskaźników sytuacji na rynku 
pracy, jednak tempo zmian wolniejsze niż w całym 
kraju;  

- silny makroekonomiczny wpływ całości interwencji 

- brak oddziaływania zróżnicowania skali interwencji 
na poziomie lokalnym 

dostępność i infrastruktura techniczna 

- poprawa dostępności w ruchu drogowym (choć 
względna poprawa wskaźników mniejsza niż w innych 
województwach), co w szczególności dotyczyło stolic 
województw, a w mniejszym stopniu terenów 
peryferyjnych 

- mniejsza skala i oddziaływanie inwestycji kolejowych  

- pozytywne zmiany w obszarze transportu 
publicznego, częściowo powiązane z projektami 
finansowanymi ze środków UE 

jakość życia i ochrona środowiska 

- koncentracja interwencji w obszarach 
funkcjonalnych stolic województw (w szczególności 
Rzeszów i Lublin), które dzięki środkom UE rozwinęły 
swoje funkcje metropolitalne 

- fundusze UE zmniejszyły lukę cywilizacyjną (np. 
infrastruktura sanitarna) oraz zwiększyły dostępność 
niektórych usług publicznych (np. przedszkola) 

- badania wskazują na ograniczone efekty rozwojowe 
rozbudowy infrastruktury społecznej 
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3. Równolegle do dyskusji nad aktualizacją celów strategicznych należy rozpocząć debatę nad 

finansowaniem działań prorozwojowych przez samorządy, w szczególności na szczeblu 

wojewódzkim. Należy wziąć pod uwagę, że po 2020 r. finansowanie ze środków europejskich 

(nawet jeśli w optymistycznym wariancie) nie zostanie w najsłabszych polskich 

województwach znacznie zredukowane, to ich odsetek trafiających do JST 

najprawdopodobniej istotnie spadnie.  

4. W programach perspektywy 2014-2020 makroregion Polski Wschodniej ma zagwarantowany 

dostęp do zintensyfikowanej interwencji w obszarze innowacyjności i konkurencyjności 

(programy regionalne, PO PW 2014-2020), co daje szanse na kontynuację oddziaływania 

interwencji z lat 2007-2013. Wydzieloną pulę na interwencję dla najsłabszych województw, 

w tym Polski Wschodniej, warto zagwarantować także po 2020 (niezależnie od przyjętych 

rozwiązań instytucjonalnych). Programy na lata 2014-2020 (PO IR, PO PW, RPO) obejmują 

szereg interesujących instrumentów, których oddziaływanie na sytuację makroregionu musi 

dopiero zostać zweryfikowane, co będzie możliwe dzięki większemu reżimowi monitoringu 

oraz badań ewaluacyjnych.  Na tej podstawie należy dokonać wyboru najbardziej 

efektywnych form wsparcia po 2020 r.  

5. Wyzwania związane z negatywnymi trendami demograficznymi wymagają interwencji w tym 

obszarze wyższej rangi. Działania na poziomie wojewódzkim i makroregionalnym powinny 

być komplementarne wobec efektywnej polityki rodzinnej na poziomie kraju, w tym 

ułatwiające rodzicom powrót do pracy oraz godzenie pracy zawodowej z wychowywaniem 

dzieci. Osobną kategorią powinny być działania ograniczające emigrację zagraniczną i 

migracje krajowe, w których kluczowa będzie jednak możliwość zwiększenia atrakcyjności 

lokalnych rynków pracy. Wśród działań przystosowawczych do starzenia się populacji należy 

skoncentrować wysiłki na umożliwieniu wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych, w 

tym działań prozdrowotnych oraz prozatrudnieniowych, 

6. Ze względu na coraz silniejszy spadek liczby mieszkańców w Polsce Wschodniej oraz 

konieczność zapewnienia dostępu do rynku pracy i usług publicznych, warto położyć większy 

nacisk na transport publiczny także poza obszarami funkcjonalnymi stolic województw. 

7. Wśród zasad wsparcia infrastruktury kulturalnej, turystycznej i dziedzictwa kulturowego, 

a także rewitalizacji miast wprowadzono zapisy na poziomie krajowym mające poprawić 

skuteczność i efektywność interwencji (np. brak możliwości budowy nowej infrastruktury). 

Należałoby jednak jeszcze silniej ukierunkować interwencję na działania będące w stanie 

zapewnić i utrzymać jak najwięcej trwałych miejsc pracy. Jest szczególnie ważne w kontekście 

obszarów o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Wnioski i rekomendacja z badania zostały szczegółowo przedstawione w części 3 raportu.   
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Wykaz skrótów 
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ATE średni efekt oddziaływania 

ATT średni efekt oddziaływania w grupie jednostek poddanych oddziaływaniu 

B+R badania i rozwój 

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BBGD Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

BERD nakłady na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

DK droga krajowa 

EDI elektroniczna wymiana danych 

EFR Europejski Fundusz Rybacki 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

EIS Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EWT europejska współpraca terytorialna 

FS Fundusz Spójności 

FUE fundusze Unii Europejskiej 

GERD całkowite nakłady na badania i rozwój 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBE Instytut Badań Edukacyjnych 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

IBS Instytut Badań Strukturalnych 

ICT technologie informacyjno-komunikacyjne 

IGiPZ PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

IRP indeks rozwoju powiatu 

JST jednostka samorządu terytorialnego 

KM komitet monitorujący 

KPO krajowy program operacyjny 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KSI SIMIK Krajowy System Informatyczny System Informatyczny Monitoringu i Kontroli 2007-2013 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LCTT Lubelskie Centrum Transferu Technologii 

LPNT Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 

LQ wskaźnik lokalizacji 

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MOF miejski obszar funkcjonalny 

MR Ministerstwo Rozwoju 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
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MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa 

MWh megawatogodzina 

NCN Narodowe Centrum Nauki 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NGO organizacja pozarządowa 

NIK Najwyższa Izba Kontroli 

NPR Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 

NSS Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

OP oś priorytetowa 

OZE odnawialne źródła energii 

PAN Polska Akademia Nauk 

PKB produkt krajowy brutto 

PKD polska klasyfikacja działalności 

PM-10 pył zawieszony złożony z cząstek o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów 

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

PO IŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

PO RYBY Program Operacyjny Ryby 2007-2013 

PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PS polityka spójności 

PW Polska Wschodnia 

PWT programy współpracy transgranicznej 

RCI regionalny wskaźnik konkurencyjności 

REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

RPO regionalny program operacyjny 

SMRP syntetyczny miernik rynku pracy 

SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 

SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 

SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 

SRPW Strategia Rozwoju Polski Wschodniej 

SRW strategia rozwoju województwa 

TEN-E Transeuropejskie Sieci Energetyczne 

TEN-T Transeuropejskie Sieci Transportowe 

UNDP Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju 

URE Urząd Regulacji Energetyki 

WARR Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

WDB wartość dodana brutto 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WISE Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 

WMDT Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej 

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 
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Wprowadzenie 
 

Raport jest podsumowaniem prac w ramach badania ewaluacyjnego pt. Wpływ funduszy europejskich 

perspektywy finansowej 2007-213 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej 

zrealizowanego przez imapp oraz PC++ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.  

Opracowanie składa się z trzech głównych części.  

Cześć 1. zawiera najważniejsze wnioski wypracowane w ramach modułu 1 ewaluacji (Analiza zmian 

społeczno-gospodarczych makroregionu Polski Wschodniej w latach 2007-2013). Analiza obejmuje 

przegląd horyzontalnych zagadnień związanych z rozwojem badanego makroregionu, zarówno 

w odniesieniu do pozostałych województw i Unii Europejskiej, jak i z uwzględnieniem zróżnicowania 

wewnętrznego Polski Wschodniej (rozdział 2). Wybrane wątki zostały następnie pogłębione 

w ramach analizy w układzie czterech obszarów tematycznych: 1) innowacyjności i konkurencyjności, 

2) rynku pracy i kapitału ludzkiego; 3) dostępności i infrastruktury technicznej oraz 4) poziomu życia 

i ochrony środowiska (rozdział 3).  

Cześć 2. zawiera wyniki wypracowane w ramach modułu 2 (Ocena wsparcia z funduszy europejskich 

w Polsce Wschodniej w latach 2007-2013) oraz modułu 3 ewaluacji (Ocena wpływu funduszy 

europejskich w latach 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej). 

Analogicznie do części 1., analizę rozpoczynamy od zagadnień horyzontalnych związanych ze skalą 

i strukturą interwencji oraz próby ilościowego określenia skali jej oddziaływania przy pomocy 

modelowania makroekonomicznego oraz estymacji przez dopasowanie (rozdział 4). Następnie 

specyfikę wsparcia analizujemy w układzie czterech wymienionych wyżej obszarów tematycznych 

(rozdział 5).  

Najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji prezentujemy w części 3. (rozdział 6).  
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Część 1.  

Analiza trendów 

rozwojowych Polski 

Wschodniej 
(moduł 1 badania) 
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1 Analiza ogólnych trendów rozwojowych 
 

1.1 Makroregion na tle Polski i Unii Europejskiej 
 

W Polsce Wschodniej zachodzą procesy rozwojowe ściśle powiązane ze zmianami obserwowanymi 

na poziomie krajowym. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat względny poziom rozwoju 

makroregionu (mierzony wysokością PKB per capita w relacji do średniej dla Polski) nieznacznie 

obniżył się z około 75% w 2004 r. do 71% w 2013 r. Oznacza to, że udział Polski Wschodniej w łącznej 

aktywności gospodarczej w Polsce jest niższy, niż wynikałoby z potencjału demograficznego: 

przy udziale w ludności ogółem na poziomie około 21-22%, wkład w wytwarzanie krajowego PKB 

wynosi zaledwie około 15-16%. Warto przy tym jednak podkreślić, że od 2007 r. Polsce Wschodniej 

udało się bardzo wyraźnie zmniejszyć dystans rozwojowy w stosunku do całej Unii Europejskiej. PKB 

per capita (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) wzrósł z poziomu ok. 36% w 2006 r. do 48% 

w 2013 r., co  oznacza, że cel wyznaczony w pierwszej wersji Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (dalej: SRPW) na 2020 r. został już z nawiązką 

osiągnięty.1 

Wykres 1. PKB per capita w Polsce Wschodniej w relacji do Polski 
ogółem oraz UE-28 (z uwzględnieniem PPS)

2
 w latach 2000-2014 

Wykres 2. Udziały Polski Wschodniej w ludności 
oraz PKB ogółem w latach 2000, 2006 i 2013 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat 

Województwa Polski Wschodniej pozostają najsłabiej rozwiniętymi regionami kraju. Bardzo 

interesującym zjawiskiem jest jednak wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego wewnątrz 

makroregionu.3 W 2000 r. PKB per capita w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim był o około 10% 

wyższy niż w najsłabszym gospodarczo województwie lubelskim. W latach 2000-2018 zarówno 

                                                           
1
 W SRPW z 2008 r. zapisano (par. 5.74), że w 2020 r. wszystkie regiony Polski Wschodniej [powinny osiągnąć 

poziom] powyżej 40% PKB na mieszkańca Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że znaczne przekroczenie 
tego celu już w 2008/2009 r. wynikało przede wszystkim z bardzo głębokiego kryzysu, który dotknął gospodarki 
UE.  
2
 Dane dotyczące PKB w województwach 2013 r. pochodzą ze wstępnych szacunków GUS (które zawierają 

wyłącznie wartości w cenach bieżących); z kolei dane dotyczące poziomu konwergencji względem UE-28 za lata 
2012 r. i 2013 r. nie były dostępne w bazie Eurostatu i zostały przybliżone przy pomocy wskaźników dla Polski.  
3
 W tym miejscu analizujemy jedynie zróżnicowanie na poziomie wojewódzkim, zmienność na niższym 

poziomach omawiamy w kolejnych sekcjach.  
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województwo świętokrzyskie, jak i warmińsko-mazurskie rozwijały się znacznie wolniej niż Polska 

ogółem, przy czym pogorszenie pozycji świętokrzyskiego obserwowane jest dopiero od 2006 r. 

W tym samym czasie (tj. po 2006 r.) relatywnie szybszy wzrost odnotowano w województwach 

podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w efekcie czego różnica pomiędzy najlepiej (świętokrzyskie) 

i najgorzej (lubelskie) rozwiniętym regionem spadła do niewiele ponad 3%. Zakładając utrzymanie 

tej tendencji w nadchodzących latach można spodziewać się, że około 2020 r. nastąpi względne 

odwrócenie pozycji województw makroregionu w porównaniu ze stanem obserwowanym w 2000 r. 

(relatywnie lepsza pozycja podkarpackiego i lubelskiego, gorsza – świętokrzyskiego i warmińsko-

mazurskiego).  

Wykres 3. PKB per capita w województwach  
Polski Wschodniej (Polska = 100) w latach 2000, 2006 i 2014 

Wykres 4. Pozycje województw Polski 
Wschodniej w rankingu PKB per capita w 

latach 2000, 2006 i 2014 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Niezależnie od różnic pod względem stóp wzrostu PKB per capita, wszystkie województwa Polski 

Wschodniej skokowo nadrobiły w latach 2007-2013 dystans rozwojowy w stosunku do całej Unii 

Europejskiej. Jest to o tyle interesujące, że w latach 2000-2006 realna konwergencja praktycznie nie 

zachodziła. Województwa Polski Wschodniej w dalszym ciągu należą jednak do najniżej rozwiniętych 

obszarów Unii, wyprzedzając jedynie najsłabsze gospodarczo regiony Bułgarii, Rumunii i Węgier.  

Wykres 5. Skumulowany wzrost PKB w latach 2004-2013  
(poziom PKB w 2003 r. = 100%) 

Wykres 6. PKB per capita w relacji 
do średniej UE-28 w latach 2000, 2006 

i 2013 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat 

Warto jednak przy tym pamiętać, że dynamika wskaźnika obserwowana w ostatnich latach wynika 

z braku realnego wzrostu gospodarczego na poziomie UE od czasów kryzysu w latach 2008-2009, 

a nie z wyjątkowo szybkiego rozwoju Polski (w tym Polski Wschodniej), w której realny wzrost jest 

zauważalnie niższy niż we wcześniejszych latach.  

Mapa 1. Realny wzrost PKB per capita w polskich województwach w latach 2004-2013 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analizując względną pozycję województw Polski Wschodniej należy mieć na uwadze kilka 

dodatkowych uwarunkowań. Warto podkreślić, że rozkład długookresowej dynamiki wzrostu 

w Polsce jest bardzo niesymetryczny: jedynie 4 województwa (dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie 

i wielkopolskie) w latach 2000-2013 poprawiły swoją pozycję w stosunku do Polski ogółem. Biorąc 

pod uwagę taką perspektywę czasową okazuje się, że trzy województwa Polski Wschodniej prawie 

w ogóle nie zmieniły swojej pozycji (podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Jednocześnie trzy 

województwa, które od początku XXI wieku straciły najbardziej to regiony spoza badanego 

makroregionu (lubuskie – -5,7 p.p., kujawsko-pomorskie – -7,2 p.p. oraz zachodniopomorskie – -14,9 

punktów procentowych).    



 

20 

Ramka 1. Polska Wschodnia w porównaniu do innych słabiej rozwiniętych makroregionów UE 

Porównanie trajektorii wzrostu gospodarczego (mierzonego PRB według parytetu siły nabywczej) Polski Wschodniej, Mezzogiorno
4
 

oraz byłego NRD
5
 potwierdza wyniki badań naukowych M. Smętkowskiego.

6
 Procesy polaryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej 

powodowały wzrost zróżnicowań rozwojowych w ujęciu wewnątrzregionalnym i konwergencję względem ogółu krajów UE, co 

widoczne jest na poniższych wykresach. 

Jednocześnie w bogatszych krajach UE – Niemczech i Włoszech, wartość PKB w makroregionach słabiej rozwiniętych utrzymywała się 

w latach 2000-2007 na poziomie ok. 70% średniej krajowej. Istotne różnice pojawiły się jednak na płaszczyźnie konwergencji względem 

średniej unijnej. W słabiej rozwiniętym Mezzogiorno dystans do przeciętnego poziomu rozwojowego UE-28 wzrastał już w latach 2001-

2007. Na obszarze byłego NRD silny spadek pozycji względem średniej UE zanotował jedynie Berlin, który statystycznie jest już 

miastem biedniejszym niż Warszawa i Poznań.
7
  

Wykres 7. Relacja PKB wg PPS wybranych makroregionów do 
średniej krajowej (y=100%) w latach 2000-2011 oraz 2013 

Wykres 8. Relacja PKB wg PPS wybranych makroregionów do 
UE-28 (y=100%) w latach 2000-2011 oraz 2013 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

Sytuacja istotnie zmieniła się jednak wraz z kryzysem gospodarczym. Kryzys, który szczególnie silnie dotknął Włochy przyspieszył 

dywergencję Mezzogiorno oraz wszystkich wchodzących w jego skład regionów od reszty Włoch. Odwrotna sytuacja nastąpiła 

natomiast w przypadku landów na obszarze byłego NRD. Od 2007 roku makroregion ten, korzystając ze wzrastającej pozycji Niemiec w 

gospodarce europejskiej zaczął dynamicznie odrabiać straty do średniej UE-28,
8
 podobnie jak makroregion Polski Wschodniej. W 

odróżnieniu jednak od Polski Wschodniej, obszar byłego NRD wzmocnił także swą pozycję w ujęciu wewnątrzkrajowym. Wynikało to z 

wyższej odporności południowych landów na kryzys w porównaniu z niektórymi obszarami pozostałej części Niemiec (np. Dolnej 

Saksonii czy niektórych części Zagłębia Ruhry), pomimo jednoznacznie złych trendów demograficznych.
9
  

Polska Wschodnia na tym tle, pomimo nieznacznego zahamowania konwergencji w 2009 roku, odrobiła w okresie 2007-2013 

do średniej europejskiej prawie 10 punktów procentowych. W horyzoncie najbliższych 5-10 lat, o ile nie wystąpi znaczące spowolnienie 

gospodarcze, regiony Polski Wschodniej powinny zrównać się poziomem rozwoju ekonomicznego z Mezzogiorno.  

  

                                                           
4
 Rozumianego jako regiony Abruzzo, Molise, Kampanię, Apulię, Basilicatę oraz Kalabrię (bez Sycylii i Sardynii).  

5
 Landy: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia.  

6
 Smętkowski M., Wójcik P., 2009, Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Studia Regionalne i 

Lokalne Nr 4(38)/2009.  
7
 Wyżnikiewicz B., 2015, Bogata Warszawa, a trzy województwa wśród najbiedniejszych w Europie, 26 maja 

2015, artykuł opublikowany na stronie biznes.pl. 
8
 Przyspieszona konwergencję dotyczyła wszystkich landów byłego NRD, relatywnie najmniejszy postęp 

odnotowano w Saksonii.  
9
 Borger K., Muller M., 2014, Arrived at normality – Germany 25 years after the fall of the Berlin Wall, KFW 

Economic Research Focus on Economics No. 73/2014.  
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Poniżej prezentujemy wstępne wyniki analiz dotyczących zmian strukturalnych zachodzących 

w ostatnich latach na terenie Polski Wschodniej. W kolejnych sekcjach uzupełniamy je o analizę 

wskaźnika lokalizacji (LQ), a także o dekompozycję luki PKB per capita oraz dekompozycję wzrostu 

tego wskaźnika.  

Udział sektora rolniczego w łącznej aktywności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej 

na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat utrzymywał się na stałym poziomie 5% (udział sektora w całej 

wartości dodanej brutto wytworzonej na terenie makroregionu), prawie dwukrotnie przekraczając 

średnią dla całego kraju. Znaczenie rolnictwa było jednak silnie zróżnicowane pomiędzy 

województwami – w podkarpackim udział w WDB wynosił w 2012 r. zaledwie około 2%, a podlaskim 

i warmińsko-mazurskim - odpowiednio 8% i 7%. Zupełnie innych wniosków dostarcza analiza 

struktury zatrudnienia: udział rolnictwa w łącznej liczbie pracujących (wg metodologii BAEL) 

w rolnictwie na terenie Polski Wschodniej obniżył się w ciągu ostatnich kilkunastu lat z ponad 30% 

do 20%. W latach 2006-2014 największe spadki zatrudnienia w rolnictwie odnotowano 

w województwach lubelskim i podkarpackim. Trzeba jednak podkreślić, że – szczególnie w drugim 

z wymienionych regionów – wydajność pracy w sektorze rolniczym jest wyjątkowo niska (25% 

średniej krajowej)10 i wcale nie nadrabia dystansu do pozostałej części kraju. W całej Polsce 

Wschodniej (głównie dzięki zmianom w województwie lubelskim) wydajność pracy w rolnictwie 

jednak zauważalnie wzrasta.  

Znaczenie przemysłu i budownictwa w strukturze gospodarki Polski Wschodniej jest stosunkowo 

zbliżone do poziomu ogólnopolskiego (34% WDB w Polsce Wschodniej, 32% w Polsce ogółem). Udział 

tego sektora w łącznej aktywności gospodarczej makroregionu wzrasta od 2005 r.., Jest to przede 

wszystkim wynikiem stopniowo rosnącej wydajności pracy, choć i tak rośnie ona nieco wolniej 

niż przeciętnie w kraju.. Szczególnie duży wzrost udziału przemysłu w wartości dodanej brutto 

odnotowano w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz (w ostatnich latach) 

w podkarpackim. Łączny wzrost zatrudnienia (w skali całego makroregionu) w tym sektorze 

nie przekroczył łącznie 2 punktów procentowych.  

Ostatnie kilkanaście lat to zauważalny wzrost znaczenia usług w gospodarce wszystkich województw 

Polski Wschodniej. Udział w tworzeniu wartości dodanej brutto usług utrzymuje się co prawda 

na stosunkowo stałym poziomie ponad 60%, jednak udział zatrudnienia w usługach znacząco się 

zwiększył . Oznacza to, że odpływ pracowników z rolnictwa absorbowany jest przez sektor usług, 

co najlepiej widać na przykładzie województwa lubelskiego (spadek zatrudnienia w rolnictwie o 16 

p.p. i wzrost zatrudnienia w usługach o 13 p.p.). Znaczenie tego sektora na rynku pracy nie rośnie 

jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, co wynika przede wszystkim z niewielkiego udziału 

pracujących w rolnictwie na początku analizowanego okresu.  

  

                                                           
10

 Z drugiej strony, w województwie warmińsko-mazurskim wydajność pracy w rolnictwie wynosiła w 2012 r. 
ponad 188% i należała do najwyższych w Polsce.  
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Wykres 9. Struktura wartości dodanej brutto 

 
Wykres 10. Zmiany struktury wartości dodanej brutto (w podziale na grupy sekcji PKD – 2000=0, punkty procentowe)  

rolnictwo przemysł i budownictwo 

  

 
usługi rynkowe (G-L) pozostałe usługi i usługi nierynkowe (M-T) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 11. Struktura zatrudnienia 

 
Wykres 12. Zmiany struktury zatrudnienia (w podziale na grupy sekcji PKD – 2000=0, punkty procentowe)  

rolnictwo przemysł (skala taka jak w pozostałych sektorach) 

  

 
usługi przemysł (skala powiększona) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 13. Wydajność pracy w Polsce Wschodniej i w poszczególnych województwach (Polska = 100%) 

ogółem 

 

rolnictwo przemysł i budownictwo 

  

usługi rynkowe pozostałe usługi i usługi nierynkowe 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 1. Poziom i zmiany wydajności pracy w województwach Polski Wschodniej  
(Polska = 100%, zmiany w punktach procentowych) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

sektor
województwo 

(makroregion)
poziom (2012)

zmiana 

2001-2012

zmiana 

2006-2012

lubelskie 72,52% -0,49 3,09

podkarpackie 73,00% -2,96 -0,78

podlaskie 78,47% -1,07 1,22

św iętokrzyskie 76,62% -1,06 0,27

w armińsko-mazurskie 88,18% -4,36 -1,59

Polska Wschodnia 76,58% -1,84 0,64

Polska Zachodnia 102,64% -0,23 -0,88

lubelskie 62,40% 12,23 15,59

podkarpackie 25,33% -1,32 -2,43

podlaskie 103,21% 28,14 -0,99

św iętokrzyskie 51,98% -6,78 -3,80

w armińsko-mazurskie 188,28% -2,98 -1,30

Polska Wschodnia 68,32% 6,99 3,81

Polska Zachodnia 154,71% -22,55 -9,00

lubelskie 87,63% -2,52 0,43

podkarpackie 80,94% -5,28 -1,32

podlaskie 84,65% -13,84 -3,85

św iętokrzyskie 91,40% -8,34 -3,47

w armińsko-mazurskie 79,08% -8,98 -3,25

Polska Wschodnia 84,25% -7,03 -1,98

Polska Zachodnia 101,73% 1,66 -1,63

lubelskie 96,49% -3,10 0,32

podkarpackie 92,44% -2,87 -2,36

podlaskie 95,07% 0,79 0,43

św iętokrzyskie 94,62% -0,14 0,25

w armińsko-mazurskie 88,99% -1,21 0,50

Polska Wschodnia 93,66% -1,63 -0,29

Polska Zachodnia 92,27% -0,57 0,53

lubelskie 90,99% -2,64 2,41

podkarpackie 85,80% -5,69 -0,99

podlaskie 92,29% -3,20 -0,52

św iętokrzyskie 91,23% 1,47 1,62

w armińsko-mazurskie 92,70% 1,08 1,61

Polska Wschodnia 90,19% -2,21 0,83

Polska Zachodnia 98,56% -0,58 -0,13

ogółem

rolnictw o

przemysł i budow nictw o

usługi rynkow e (G-L)

pozostałe usługi i usługi 

nierynkow e (M-T)



 

26 

Ramka 2. Wskaźnik lokalizacji (LQ)  

 

W celu diagnozy zróżnicowania potencjału makroregionalnego zastosowano wskaźnik lokalizacji LQ, bazujący 

na danych o pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki. Wskaźnik ten wskazuje na koncentrację 

branży/sektora w stosunku do określonego punktu odniesienia (w tym przypadku – Polski) wówczas, 

gdy przyjmuje wartości wyższe niż 1. Jeżeli LQ > 1.25, można wnioskować o wyraźnej specjalizacji 

makroregionalnej. Oprócz samych wartości wskaźnika, analizowaliśmy także jego dynamikę, przyjmując 

klasyfikację zastosowaną przez R. Mącika
11

 oraz uznając 2006 jako rok bazowy. 

 

𝐿𝑄 =

(
𝐸𝑖𝑏

𝑡

𝐸𝑏
𝑡 )

(
𝐸𝑖𝑟

𝑡

𝐸𝑟
𝑡 )

 

𝐸𝑖𝑏
𝑡 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑘𝑖 𝑋 𝑤 𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒; 

𝐸𝑏
𝑡 − 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒/ 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒 (𝑧 𝑤𝑦ł. 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢) ; 

𝐸𝑖𝑟
𝑡 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑘𝑖 𝑋 𝑤 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑐𝑒 

𝐸𝑟
𝑡 − 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑐𝑒 (𝑧 𝑤𝑦ł.  𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢); 

Źródło: Brodzicki, Szultka (2002)
12

 

 

Jednocześnie analiza danych o pracujących w rolnictwie wykazała znaczne różnice pomiędzy rokiem 2009 

a 2010. W województwie podkarpackim w 2010 r. dane GUS wskazują, że pracujących w rolnictwie było 

aż o 100 tys. więcej. Wynikało to ze zmiany metodologii liczenia wskaźnika w ramach Powszechnego Spisu 

Rolnego 2010.
13

 W PSR 2010 do pracujących w rolnictwie wliczono osoby pracujące w gospodarstwach rolnych 

produkujących na własne potrzeby, a także osoby zamieszkałe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
14

 

Celem redukcji błędu, dla obliczenia regionalnych wskaźników lokalizacji przyjęliśmy liczbę pracujących 

w rolnictwie oraz w przemyśle z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, zaś jeżeli chodzi o usługi, 

posłużyliśmy się danymi o pracujących według grup sekcji PKD. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W makroregionie Polsce Wschodniej nadal bardzo silna jest specjalizacja rolnicza, choć umacnia się 

ona jedynie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Coraz mniejsze znaczenie 

rolnictwo zaczyna odgrywać w pozostałych województwach, z czego największy spadek pozycji 

zanotowało w lubelskim i podkarpackim.  

                                                           
11

 Mącik R., 2011, Zróżnicowanie wewnętrznego rozwoju województwa lubelskiego w oparciu o dane rynku 
pracy, Konferencja „Rynek pracy w województwie lubelskim. Szanse – zagrożenia – możliwości”, 10 maja 2011 
r., Lublin. 
12

 Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja 
i  Kierowanie nr 4 (110). 
13

 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, 2011, GUS, Warszawa. 
14

 Najwyższy przyrost pracujących wystąpił szczególnie w biedniejszych powiatach Małopolski i Podkarpacia 
(krośnieński, leski, brzozowski, przemyski, limanowski). Cechują się one silnym rozdrobnieniem ziemi, mocno 
rozwiniętej tradycji pomocy w gospodarstwach oraz niską towarowością – stąd też tak duży przyrost w tych 
właśnie regionach. 
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Wykres 14. Wskaźnik LQ dla danych sektorów gospodarki 
w Polsce Wschodniej (oś x - wartość LQ w 2013, oś y - 

dynamika [2006 = 0] 

Wykres 15. Wskaźnik LQ w rolnictwie (oś x - wartość LQ  
w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] w Polsce Wschodniej na 

tle innych regionów
15

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jednocześnie można powiedzieć o wyraźnym wzroście znaczenia przemysłu i budownictwa 

we wszystkich regionach. W najsilniejszym stopniu dotyczył on świętokrzyskiego i lubelskiego, 

ale przemysł i budownictwo umocniły się także w warmińsko-mazurskim, gdzie koncentracja 

przemysłu była wyraźna nawet na tle innych regionów Polski (przede wszystkim ze względu na silnie 

uprzemysłowiony podregion elbląski).  

 

Wykres 16. Wskaźnik LQ w przemyśle i budownictwie (oś x 
- wartość LQ w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] w Polsce 

Wschodniej na tle innych regionów 

Wykres 17. Wskaźnik LQ w usługach rynkowych (oś x - 
wartość LQ w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] w Polsce 

Wschodniej na tle innych regionów 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

                                                           
15

 Dużą czerwoną kropką zaznaczono wartość wskaźnika dla całego makroregionu Polski Wschodniej, kolorem 
niebieskim zaznaczono województwa położone w pozostałej części Polski.  
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Polska Wschodnia nadal posiada niewielki potencjał usług rynkowych. Regiony zajmują w tym 

aspekcie najsłabsze miejsca w Polsce, niemniej wyraźny jest wzrost ich znaczenia (prócz warmińsko-

mazurskiego). Niewielkie i dodatkowo słabnące znaczenie mają w Polsce Wschodniej usługi 

finansowe i ubezpieczeniowe, których pozycja umocniła się jedynie w województwie lubelskim. 

Wykres 18. Wskaźnik LQ w usługach finansowych, 
ubezpieczeniowych oraz na rynku nieruchomości (oś x - 

wartość LQ w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] na tle 
innych regionów 

Wykres 19. Wskaźnik LQ w usługach nierynkowych (oś x - 
wartość LQ w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] w Polsce 

Wschodniej na tle innych regionów 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wzrost znaczenia usług nierynkowych jest zjawiskiem korzystnym jedynie w przypadku równoległego 

wzrostu usług rynkowych i przemysłu, ponieważ w przeciwnym wypadku trudno mówić 

o modernizacji gospodarki. W Polsce Wschodniej pozycja usług nierynkowych wzrosła (najsilniej 

w świętokrzyskim), choć jedynie w warmińsko-mazurskim można mówić o ich wyraźnej koncentracji.  

Przyjmując klasyfikację stosowaną przez R. Mącika należy uznać, że w makroregionie brakuje 

jednoznacznego „koła napędowego” gospodarki (sektora, który znajdowałby się w pierwszej ćwiartce 

układu współrzędnych - o wysokiej koncentracji i dynamice). Wynika to z transformacji strukturalnej, 

w wyniku której duża część osób dotychczas pracujących w rolnictwie znajduje zatrudnienie w 

przemyśle i usługach – zarówno rynkowych i nierynkowych. Usługi nierynkowe cechują się jednak 

korzystniejszą dynamiką w większości województw Polski wschodniej, co nie jest dobrym 

symptomem dla kondycji gospodarczej makroregionu.  

Dostępne dane pozwoliły także opracować wskaźniki lokalizacji w podziale na grupy sekcji 

w przekroju zatrudnionych, stanowiących węższą grupę niż pracujący. Na wyniki w dużej mierze 

wpływa duża różnica między liczbą pracujących i zatrudnionych w rolnictwie. Analiza w tym obszarze 

także wykazała jednak silną specjalizację rolniczą makroregionu, podobnie jak istotną pozycję usług 

nierynkowych. Podział na sekcje potwierdził też szczególnie istotną rolę budownictwa, a także 

przemysłu, kultury i rekreacji.  

Dane o zatrudnionych pozwoliły na dezagregację regionalną wskaźnika względem sekcji PKD. W tym 

ujęciu, najciekawszą i najbardziej wyraźną zmianą jest bardzo wysoki wzrost wskaźnika lokalizacji 

dla sekcji J (ICT) notowany w województwie podkarpackim (w mniejszym stopniu – także lubelskim). 

Wskazuje to na koncentrację najbardziej dynamicznej branży w stolicy województwa, w której 

prężnie działa sektor informatyczny. Niepokojący natomiast jest spadek zatrudnienia w działalności 
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naukowej, profesjonalnej i technicznej prócz podlaskiego przy jednoczesnym wzroście znaczenia 

administracji publicznej we wszystkich regionach Polski Wschodniej.   

Wykres 20. Wskaźnik LQ w poszczególnych sekcjach PKD w Polsce Wschodniej  
(oś x - wartość LQ w 2013, oś y - dynamika [2006 = 0] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ramka 3. Dekompozycja luki PKB per capita 

 

Zgodnie z metodologią zaproponowaną przez M. Lewandowskiego (2011) skorzystano z liniowego przybliżenia 

postaci multiplikatywnej do addytywnej (∆𝑙𝑜𝑔𝑥 ≅ ∆𝑥/𝑥), obliczając różnicę PKB per capita między i-tym 

regionem (tutaj: województwem) a średnią ogólnopolską jako: 

∆𝑥

𝑥
: 

𝑃𝐾𝐵𝑖
𝑁𝑖

−
𝑃𝐾𝐵

𝑁

𝑃𝐾𝐵

𝑁

≅

𝑃𝐾𝐵𝑖
𝑃𝑖∙𝐻𝑖

−
𝑃𝐾𝐵

𝑃∙𝐻

𝑃𝐾𝐵

𝑃∙𝐻

+

𝑃𝑖
𝐴𝑍𝑖

−
𝑃

𝐴𝑍

𝑃

𝐴𝑍

+

𝐴𝑍𝑖

𝑁𝑖
15+−

𝐴𝑍

𝑁15+

𝐴𝑍

𝑁15+

+

𝑁𝑖
15+

𝑁𝑖
−

𝑁15+

𝑁

𝑁15+

𝑁

+
𝐻𝑖−𝐻

𝐻
, gdzie: 

 

𝑃𝐾𝐵 – produkt krajowy brutto w cenach stałych 2012 r., 

𝑁 – liczba ludności ogółem, 

𝑁15+ – liczba ludności powyżej 15 r. życia, 

𝐻 – liczba godzin przepracowywanych średnio w ciągu tygodnia, 

𝑃 – liczba osób pracujących (BAEL), 

𝐴𝑍 – liczba osób aktywnych zawodowo (BAEL). 

 

Na wykresach prezentowanych w niniejszym opracowaniu zaznaczono również interakcje między rzeczonymi 

wyżej czynnikami. W ujęciu matematycznym są one tożsame różnicy (reszcie) liniowego przybliżenia postaci 

multiplikatywnej do addytywnej. Interakcje stanowią łączny wpływ kilku zmiennych, ich wartości nie mogą być 

przyporządkowane żadnej z nich z osobna. Dane o PKB wg województw za 2013 r. prezentowane w kontekście 

szeregów czasowych stanowią wstępne szacunki GUS pochodzące ze stycznia 2015 r. 

 

W podobny sposób przeprowadzano dekompozycję zmian produktu krajowego brutto per capita między 

okresami t i t-1 dla i jednostek przestrzennych (M. Lewandowski, 2011): 

∆𝑥

𝑥
: 

𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡
𝑁𝑖,𝑡

−
𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡−1

𝑁𝑖,𝑡−1
𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡−1

𝑁𝑖,𝑡−1

≅

𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡
𝑃𝑖,𝑡∙𝐻𝑖,𝑡

−
𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1∙𝐻𝑖,𝑡−1
𝑃𝐾𝐵𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1∙𝐻𝑖,𝑡−1

+

𝑃𝑖,𝑡
𝐴𝑍𝑖,𝑡

−
𝑃𝑖,𝑡−1

𝐴𝑍𝑖,𝑡−1
𝑃𝑖,𝑡−1

𝐴𝑍𝑖,𝑡−1
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Najważniejszym czynnikiem różnicującym poziom PKB per capita wg województw w latach 

2007-201316 była wydajność pracy. We wszystkich województwach Polski Wschodniej wydajność 

pracy kształtowała się poniżej średniej ogólnopolskiej. W makroregionie zdecydowanie najmniejsza 

różnica w poziomie wydajności pracy względem Polski ogółem cechowała województwo warmińsko-

mazurskie (zarówno w 2006 r., jak 2012 r.). Polaryzacja różnic regionalnych w poziomie PKB per 

capita w Polsce jest cechą charakterystyczną dla okresu 2007-2012. Województwo mazowieckie 

utrzymywało w analizowanym okresie przewagę zarówno w zakresie wydajności pracy, 

jak i wyróżnionych parametrów rynku pracy. Najbardziej od średniej PKB per capita dla Polski ogółem 

w latach 2007-2013 oddaliły się województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie; 

przybliżyły się do niej zaś lubelskie i podkarpackie. Województwa lubelskie i podkarpackie były 

jedynymi w kraju województwami o PKB per capita poniżej mediany, w których w okresie 2007-2013 

doszło do konwergencji względem średniej ogólnopolskiej. Na zbliżonym (nieznacznie niższym) 

                                                           
16

 Dla 2013 r. dostępne są jedynie wstępne szacunki GUS (2015) wartości PKB per capita w cenach bieżących. 
Dane te włączono do szeregów czasowych prezentowanych w niniejszym podrozdziale, nie są one jednak 
prezentowane na wykresach danych przekrojowych, gdzie użyto danych za 2012 r. Zastosowanie jednego 
deflatora dla danych regionalnych mogłoby zaburzyć strukturę prezentowanych danych przekrojowych. 



 

31 

poziomie w latach 2007-2013 pozostała różnica między poziomem PKB per capita województw Polski 

Wschodniej i Polski Zachodniej.17  

Spośród wyróżnionych w dekompozycji czynników drugą co do istotności zmienną dyskryminującą 

zróżnicowanie wartości PKB per capita wg województw była aktywność zawodowa ludności. 

Pozytywne tendencje w zakresie aktywności zawodowej utrzymały się w latach 2007-2012 

w województwach lubelskim i świętokrzyskim. Wpływ komponentu aktywności zawodowej ludności 

na poziom PKB per capita w województwie świętokrzyskim wykazywał jednak wysoką zmienność. 

Wyższej aktywności zawodowej ludności w tym regionie towarzyszyła relatywnie niska w skali kraju 

wydajność pracy. Zmienna poziomu zatrudnienia miała natomiast najsilniejszy (ujemny) wpływ 

na wielkość PKB per capita województwie podkarpackim i świętokrzyskim. 

Zmienna aktywności zawodowej ludności miała w analizowanym okresie negatywny wpływ 

na poziom PKB per capita w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Ponadto 

dynamika wskaźnika aktywności zawodowej w Polsce Wschodniej ogółem w okresie 2007-2013 

kształtowała się znacznie poniżej średniej ogólnopolskiej. Najniższe średnioroczne tempo zmian 

wskaźnika aktywności zawodowej w Polsce (wg BAEL) wystąpiło w województwach świętokrzyskim, 

lubelskim i warmińsko-mazurskim. Mimo wciąż pozytywnego wpływu poziomu aktywności 

zawodowej ludności na poziom PKB per capita w województwie świętokrzyskim, odsetek 

zatrudnionych kształtuje się na poziomie poniżej przeciętnego w skali kraju Zmienna ta wywiera 

autonomicznie negatywny wpływ na wielkość PKB per capita; ma również silny negatywny wpływ 

na tą zmienną w ramach interakcji ze zmienną aktywności zawodowej. 

Struktura (dekompozycja) różnic w poziomie PKB per capita wykazywała ograniczoną dynamikę 

w okresie 2003-2013. Spośród istotnych zmian należy zaakcentować wyraźne nasilenie (ujemnego) 

wpływu poziomu aktywności zawodowej na wielkość PKB per capita w województwie warmińsko-

mazurskim. W latach 2003-2013 w województwie warmińsko-mazurskim czynnik wydajności pracy 

prawie podwoił swój negatywny wpływ na poziom PKB per capita, jednak między 2007 r. a 2013 r. 

komponent ten w regionie nie wykazywał istotnej dynamiki.  

W latach 2007-2013 wyraźnemu zmniejszeniu uległo negatywne oddziaływanie komponentu 

wydajności pracy na poziom PKB per capita w województwie podkarpackim; wydajność pracy 

nieznacznie poprawiła się również w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim. W tych 

dwóch ostatnich regionach odwróceniu uległa tym samym negatywna tendencja występująca między 

2003 a 2007 rokiem. W województwie podkarpackim wzrostowa tendencja w zakresie wydajności 

pracy była kontynuacją pozytywnego trendu utrzymującego się od 2003 r.  

  

                                                           
17

 Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie. 
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Wykres 21. Dekompozycja luki PKB w polskich województwach 

przekrojowo – porównanie województw (2004) 

 

 

przekrojowo – porównanie województw (2012) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 22. Dekompozycja luki PKB w województwach Polski Wschodniej 

województwo lubelskie województwo podkarpackie 

  

województwo podlaskie województwo świętokrzyskie 

  

województwo warmińsko-mazurskie 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Spośród województw Polski Wschodniej średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita w cenach 

stałych w latach 2007-2013 kształtowało się na poziomie powyżej średniej ogólnopolskiej jedynie 

w województwie lubelskim. Powyżej mediany dla województw średnioroczne tempo zmian PKB per 

capita w tym okresie znajdowało się natomiast w województwach lubelskim i podkarpackim. Według 

przeprowadzonej dekompozycji trzy zmienne miały kluczowy wpływ na dynamikę PKB per capita 

w Polsce Wschodniej w latach 2007-2013: zmiany wydajności pracy, zmiany odsetka zatrudnionych 

oraz dynamika aktywności zawodowej ludności. W latach 2006-2008 wysoce pozytywna tendencja 

wzrostu PKB per capita utrzymywała się w województwie świętokrzyskim. Powody tej dynamiki były 

jednak zróżnicowane. W 2006 i 2007 r. wzrost PKB per capita był warunkowany głównie 

pozytywnymi tendencjami na rynku pracy (wzrostem podaży pracy). W 2008 r. istotnie zwiększyła się 

zaś wydajność pracy w województwie świętokrzyskim i to ona była głównym komponentem wzrostu 

PKB per capita w regionie. 

W województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i podlaskim dynamika wskaźnika 

zatrudnienia utrzymywała się na poziomie poniżej średniej dla kraju ogółem oraz mediany 

wg województw. W 2012 r. czynnik ten miał wyraźnie negatywny wpływ na wielkość PKB per capita 

w  województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Ujemny 

wpływ na poziom PKB per capita we wszystkich województwach makroregionu miały też w tym roku 

zmiany wskaźnika aktywności zawodowej. 

Dynamika wskaźnika zatrudnienia była kluczową stymulantą wzrostu PKB per capita w makroregionie 

Polski Wschodniej do 2007-2008 roku. Od 2008 r. wpływ tego czynnika na dynamikę PKB per capita 

był w województwach Polski Wschodniej na ogół negatywny. Ujemny w latach 2010-2013 pozostawał 

również wpływ zmian aktywności zawodowej na kształtowanie się poziomu PKB per capita w Polsce 

Wschodniej. Stanowi to ogółem o negatywnych tendencjach występujących na rynku pracy 

w makroregionie. Głównym wyznacznikiem wzrostu PKB per capita po 2010 r. były zmiany 

wydajności pracy. Średnioroczne tempo zmian wydajności pracy w makroregionie Polski Wschodniej 

w latach 2007-2013 było jednak niższe niż w kraju ogółem, szczególnie za sprawą dynamiki tej 

zmiennej w województwach podlaskim i świętokrzyskim.  

Dynamika wydajności pracy w makroregionie w latach 2007-2013 była zróżnicowana w czasie, 

w części przypadków wysokim przyrostom wydajności pracy towarzyszyło obniżenie wskaźnika 

zatrudnienia, aktywności zawodowej i tygodniowego czasu pracy. Wzrost wydajności pracy w Polsce 

Wschodniej miał zatem po części charakter przejściowy i pozorny (tj. związany był z obniżeniem 

podaży pracy mierzonej liczbą roboczogodzin i malejącymi korzyściami skali).18 Dynamika wydajności 

pracy w latach 2007-2013 była zdecydowanie najmniej korzystna w przypadku województw 

świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie wzrost wydajności pracy był w znacznej części 

równoważony negatywnymi tendencjami na rynku pracy (zmianą wskaźnika zatrudnienia 

i aktywności zawodowej). W latach 2011-2013 wyraźna poprawa wydajności pracy 

bez równoważących ją negatywnych tendencji na rynku pracy miała natomiast miejsce w 

województwach lubelskim i podkarpackim.  

                                                           
18

 Mechanizm ten opisuje również M. Lewandowski, 2011 
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Wykres 23. Dekompozycja wzrostu PKB per capita w województwach Polski Wschodniej w latach 2004-2013 

województwo lubelskie województwo podkarpackie 

  

województwo podlaskie województwo świętokrzyskie 

  
 

województwo warmińsko-mazurskie 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ramka 4. Wpływ kryzysu ekonomicznego z 2008 roku na Polskę Wschodnią 

 

Światowy kryzys z 2008 roku spowolnił tempo wzrostu 

gospodarczego również w Polsce, niemniej Polska Wschodnia 

była potencjalnie bardziej narażona na jego skutki od pozostałych 

obszarów w kraju. Makroregion cechował się słabiej rozwiniętym 

systemem innowacji oraz otoczenia biznesu, gorszymi zasobami 

infrastruktury podstawowej, a także niższym poziomem 

przedsiębiorczości, wynikającym z jednorodnej bazy ekonomicznej 

- a czynniki te zwiększały wrażliwość na kryzys.
19

 

 

Regiony Polski Wschodniej odczuły jednak spowolnienie 

w różnym stopniu. W 2009 roku PKB obniżył się w województwie 

świętokrzyskim oraz lubelskim, natomiast produkcja przemysłowa 

- także w podkarpackim. Rzutowało to szczególnie na ograniczenie 

sprzedaży detalicznej oraz dochodów własnych gmin i miast 

na prawach powiatu.
20

 Z drugiej strony województwo podlaskie 

należało wówczas do najszybciej rozwijających się regionów 

w Polsce, zaś cały makroregion zanotował rok po kryzysie wyższy 

wzrost PKB niż średnia krajowa. Co więcej, to właśnie kryzys 

gospodarczy rozpoczął konwergencję makroregionu względem 

dwóch kolejnych najsłabszych województw, które silniej ucierpiały 

w jego wyniku.  

 

W polskich warunkach najsilniej spowolnienie odczuły regiony 

o mało zróżnicowanej strukturze społeczno-gospodarczej, w tym 

regiony o charakterze miejskim z wysokim udziałem przemysłu 

w gospodarce.
21

 W Polsce Wschodniej jedynie warmińsko-

mazurskie wpisuje się w tę charakterystykę, niemniej 

nie zanotowało spadku PKB. Można zatem wysunąć hipotezę, 

że pomimo deficytów wskazujących na większą podatność 

na kryzys, Polska Wschodnia, ze względu na mniejszy udział 

przemysłu w gospodarce, jest bardziej odporna na kryzys 

gospodarczy w porównaniu do innych regionów 

niemetropolitalnych.  

 

 

 

 

 

Schemat 1. Czynniki zwiększające "odporność"  
regionu na wahania koniunkturalne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

Christopherson, Michie, Tyler (2010) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  

                                                           
19

 Christopherson S., Michie J., Tyler P., 2010, Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. [w:] 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3 (1), 3–10. 
20

 Nazarczuk J. 2013, Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. [w:] R. Kisiel, 
M. Wojarska (red.), 2013, Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja 
Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, 75-89. 
21

 Ibidem.  
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1.2 Zróżnicowanie wewnętrzne makroregionu 
 

1.2.1 Zróżnicowanie na poziomie podregionalnym 

 

Tak jak zaznaczyliśmy w poprzedniej sekcji, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przeciętny poziom 

rozwoju w poszczególnych województwach Polski Wschodniej bardzo się do siebie przybliżył. Analiza 

procesów rozwojowych na szczeblu mniejszych jednostek terytorialnych pokazuje jednak, 

że wewnętrzne zróżnicowanie makroregionu pozostaje znaczne. Podobnie do reszty kraju, najwyższy 

poziom rozwoju gospodarczego (mierzonego wielkością PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 

systematycznie notują podregiony, na terenie których leżą stolice województw: olsztyński, 

białostocki, lubelski, rzeszowski i kielecki. Pomimo znacznie korzystniejszej sytuacji w porównaniu 

z resztą makroregionu, w żadnym z nich poziom aktywności gospodarczej w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca nie przekroczył w 2012 roku 90% ogólnopolskiej średniej. Z drugiej strony, to właśnie 

na terenie Polski Wschodniej znajduje się 8 z 10 najsłabszych gospodarczo polskich podregionów 

i stan ten jest stosunkowo stabilny w czasie.  

W ostatnich latach wzrost gospodarczy zbliżony do krajowego można zaobserwować jedynie 

w województwach podkarpackim i lubelskim. To właśnie na ich terenie położone są najbardziej 

dynamiczne podregiony Polski Wschodniej: rzeszowski, lubelski, puławski oraz bialski, które jako 

jedyne w całym makroregionie nadrabiają dystans rozwojowy do reszty kraju.  

Mapa 2. Zróżnicowanie PKB per capita (Polska = 100) w 2012 r. 
Mapa 3. Względne zmiany PKB per capita w latach 2006-

2012 (zmiany w punktach procentowych w porównaniu do 
Polski ogółem).

22
 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

  

                                                           
22

 Na przykład, wartość wskaźnika na poziomie 8,5 oznacza, że w danym podregionie poziom PKB per capita 
spadł o 8,5 punktu procentowego w stosunku do Polski ogółem (np. z 90% do 81,5%). Kolor czerwony na mapie 
oznacza, że w badanym okresie dany podregion obniżył swoją pozycję w rankingu krajowym.   
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Wykres 24. Ścieżki rozwojowe podregionów w województwach Polski Wschodniej 
(PKB per capita, poziom dla Polski = 100)  

województwo lubelskie województwo podkarpackie 

  

województwo podlaskie województwo świętokrzyskie 

  

województwo warmińsko-mazurskie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Mapa 4. WDB na pracującego (wydajność pracy) w polskich 
podregionach w 2012 r.  

Mapa 5. Zmiana WDB na pracującego (wydajności pracy) w polskich 
podregionach w latach 2006-2012 (zmiany w punkach 

procentowych w porównaniu do Polski ogółem). 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analiza sytuacji na poziomie podregionów dostarcza także interesujących informacji na temat 

procesów rozwojowych zachodzących w ramach poszczególnych województw. 

 Jako najbardziej korzystne należy ocenić zmiany obserwowane w ostatnich latach 

w województwie lubelskim. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006-2012 

rósł w podregionach lubelskim, bialskim oraz puławskim. Czwarty z podregionów 

województwa lubelskiego (chełmsko-zamojski) co prawda w analizowanym okresie rozwijał 

się w tempie niższym niż Polska ogółem, jednak od 2010 r. znacząco przyspieszył, co było 

m.in. powiązane z większym niż przeciętnie w kraju wzrostem wydajności pracy.23  

 Województwo podkarpackie rozwija się w tempie zbliżonym do lubelskiego, jednak wysoka 

dynamika (zarówno PKB per capita, jak i wydajności pracy) jest silnie skoncentrowana 

w podregionie rzeszowskim, który w ciągu ośmiu lat (od 2004 r.) odrobił aż 10 punktów 

procentowych do przeciętnego poziomu rozwoju w Polsce i awansował w rankingu 

podregionów aż o 19 pozycji (z 43. na 24.). Znacznie niższą dynamikę (choć też wyższą niż 

Polska ogółem) odnotowano w podregionie krośnieńskim, z kolei w analizowanym okresie 

dystans do kraju zwiększyły podregiony tarnobrzeski i przemyski. W przypadku podregionów 

krośnieńskiego i przemyskiego mamy też do czynienia z jednymi z najniższych w Polsce 

wzrostów wydajności pracy.    

 Obydwa podregiony województwa świętokrzyskiego (kielecki i sandomiersko-jędrzejowski) 

rozwijają się (podobnie jak cały region) w tempie nieznacznie niższym niż Polska ogółem. 

W podregionie sandomiersko-jędrzejowskim pozytywnym zjawiskiem jest nieco wyższy niż 

w kraju wzrost wydajności pracy.   

                                                           
23

 Warto zauważyć, że w latach 2006-2012 r. województwo lubelskie było jedynym polskim regionem, w którym 
we wszystkich podregionach odnotowano wzrost wydajności pracy większy niż przeciętnie w całym kraju.  
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 Zbliżoną dynamikę można zaobserwować w województwie podlaskim. Najważniejszy 

z ekonomicznego punktu widzenia podregion białostocki rozwija się tempie bardzo 

podobnym do Polski ogółem, podobnie jak podregion łomżyński, w którym jednak 

w ostatnich latach odnotowano stosunkowo dynamiczny wzrost wydajności pracy. 

Niekorzystna jest z kolei dynamika podregionu suwalskiego, który w latach 2004-2012 stracił 

aż 6 punktów procentowych w stosunku do Polski ogółem.  

 Najbardziej niekorzystne zmiany zachodzą na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego. Wszystkie trzy podregiony rozwijają w się w tempie niższym niż Polska ogółem, 

wolniejszy niż przeciętnie w kraju jest w nich także wzrost wydajności pracy. Wyjątkowo 

niepokojąca (szczególnie na tle pozostałych „stołecznych” podregionów pozostałych 

województwa Polski Wschodniej) jest sytuacja podregionu olsztyńskiego. 

Wykres 25. Współzależność pomiędzy zmianą WDB na pracującego  
oraz zmianą PKB per capita w latach 2006-2012 w polskich podregionach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

1.2.2 Zróżnicowanie na poziomie lokalnym 

 

Poniższa analiza poziomu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym opiera się na syntetycznym 

indeksie rozwoju powiatu (IRP). Do jego budowy wykorzystano trzy podstawowe parametry 

charakteryzujące różne aspekty rozwoju ekonomicznego: poziom zamożności (mierzony 

na podstawie wpływów PIT+CIT), poziom bezrobocia oraz poziom przedsiębiorczości (zob. ramka 

poniżej). 

Na podstawie IRP został skonstruowany ogólnopolski ranking powiatów. Jego wyniki potwierdzają 

zależności obserwowane na poziomie makroekonomicznym, czyli najsłabsze pozycje jednostek 

z Polski Wschodniej w skali kraju oraz duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne. . W dalszej części 

analizy została zaprezentowana charakterystyka powiatów w ramach poszczególnych województw, 

ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły w latach 2006-2014. 
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Ramka 5. Założenia budowy Indeksu Rozwoju Powiatu IRP 

 

W analizach zróżnicowania rozwoju gospodarczego na poziomie powiatów został wykorzystany syntetyczny 

wskaźnik Indeks Rozwoju Powiatu. Umożliwia on porównanie rozwoju powiatów za pomocą jednej miary, która 

w możliwie optymalny sposób wykorzystuje wartość informacyjną wskaźników dostępnych na tym poziomie 

agregacji. 

 

Do obliczeń IRP wykorzystano następujący wzór: 

 

𝐼𝑅𝑃𝑖,𝑡 =
𝑊𝑃𝑖,𝑡 + 𝐵𝑖,𝑡 + 𝑃𝐺𝑖,𝑡

3
 

Gdzie: 

 𝑊𝑃𝑖,𝑡 oznacza wskaźnik wpływów podatkowych, obliczany jako logarytm naturalny z sumy dochodów 

powiatu z CIT i PIT per capita w cenach bieżących (dane zostały zlogarytmowane aby zapewnić 

większą liniowość wskaźnika). Wskaźnik 𝑊𝑃𝑖,𝑡 stanowi przybliżenie miary zamożności powiatu 𝑖 w 

okresie 𝑡.  

 𝐵𝑖,𝑡 oznacza stopę bezrobocia rejestrowanego (iloraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz 

liczby mieszkańców aktywnych zawodowo) w powiecie 𝑖 w roku 𝑡.   

 𝑃𝐺𝑖,𝑡 oznacza liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON przypadających na 10000 mieszkańców 

powiatu. Wskaźnik 𝑃𝐺𝑖,𝑡 został wykorzystany jako miara przedsiębiorczości w poszczególnych 

powiatach. 

 

Każdy z wskaźników cząstkowych został znormalizowany do wartości <0; 1> tak, aby przyjmował wartość 0 dla 

powiatu o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w danym roku (a więc najniższych wpływach PIT+CIT, 

najwyższej stopie bezrobocia
24

 oraz najniższej liczbie przedsiębiorstw), a 1 – dla powiatu o najwyższym 

poziomie rozwoju w danym roku. 

Na podstawie finalnych wartości Indeksu Rozwoju Powiatu został przygotowany ranking ogólnopolski, 

porządkujący powiaty od najlepiej do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo w latach 2006-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
24

 Stopa bezrobocia jest destymulantą – im wyższa, tym niższy poziom rozwoju powiatu, dlatego wartość 0 
wskaźnik przyjmuje dla powiatu o najwyższej stopie bezrobocia 
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Mapa 6. Ranking powiatów wg Indeksu Rozwoju Powiatu 
2006 

Mapa 7. Ranking powiatów wg Indeksu Rozwoju Powiatu 
2014 

  

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 

Mapa 8. Ranking powiatów wg Indeksu Rozwoju Powiatu – 
zmiana w latach 2006-2014 

Mapa 9. Ranking powiatów wg Indeksu Rozwoju Powiatu – 
ostatnie 2 decyle w rankingu 2014 

  

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2. Podstawowe informacje podsumowujące pozycję i zmiany powiatów w rankingu IRP według województw 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 3. Statystyki opisowe trzech parametrów wykorzystanych w budowie IRP 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  

l iczba 380 190 191 75 76 168 199

% powiatów ogółem 100% 20% 20% 44% 52%

liczba 101 263 277 28 39 32 68

% powiatów Polski 

Wschodniej
100% 28% 39% 32% 67%

liczba 24 244 265 3 7 9 15

% powiatów 

województwa
100% 13% 29% 38% 63%

liczba 25 271 291 6 9 6 18

% powiatów 

województwa
100% 24% 36% 24% 72%

liczba 17 197 249 3 5 2 15

% powiatów 

województwa
100% 18% 29% 12% 88%

liczba 14 219 246 2 3 3 11

% powiatów 

województwa
100% 14% 21% 21% 79%

liczba 21 342 338 14 15 12 9

% powiatów 

województwa
100% 67% 71% 57% 43%

woj. 

świętokrzyskie

woj. warmińsko-

mazurskie

powiaty w 

ostatnim 

kwintylu 

(2006)

powiaty w 

ostatnim 

kwintylu 

(2014)

ile powiatów 

obniżyło 

pozycję (%)

Polska

Polska 

Wschodnia

woj. lubelskie

woj. 

podkarpackie

woj. podlaskie

obszar jednostka
powiaty 

łącznie (2014)

mediana 

pozycji 

powiatów 

(2006)

mediana 

pozycji 

powiatów 

(2014)

ile powiatów 

poprawiło 

pozycję (%)

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014

PIT+CIT per capita (zł) 37 71 1926 2589 191 313 78 139

stopa bezrobocia 

rejestrowanego (%)
4,6 3,2 36,7 34,7 17,9 14,3 17,1 13,6

liczba podmiotów wpisanych 

do REGON / 10 tys. 

mieszkańców

358 469 1898 2305 835 918 794 876

min max średnia mediana
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Województwo lubelskie 

Powiaty województwa lubelskiego należą do średnio rozwiniętych na tle makroregionu. Najwyższe 

pozycje zajmowały miasta na prawach powiatu: Lublin oraz Zamość, których pozycja w latach 2006-

2014 była stabilna. Największy awans odnotował powiat łęczyński (60 miejsc), co było rezultatem 

wyraźnego obniżenia stopy bezrobocia (z 15,8% do 8,7%) oraz dwukrotnego wzrostu wpływów 

podatkowych CIT+PIT per capita25, przy średnim wzroście we wszystkich powiatach w kraju 

na poziomie 64%. Większość powiatów woj. lubelskiego (15 z 24) obniżyło jednak swoją pozycję 

w rankingu, najmocniej – powiaty krasnostawski oraz hrubieszowski. W ich przypadku główną 

przyczyną spadku było pogorszenie sytuacji na rynku pracy (wzrost stopy bezrobocia odpowiednio 

z 14,4% do 15,5% oraz z 17,4% do 18,2%). 

Wykres 26. Ranking powiatów w województwie lubelskim (oś x – pozycja w rankingu 2014, oś y – zmiana w rankingu 
w latach 2006-2014, rozmiar bąbelków – liczba ludności) 

 

najwyższa pozycja 

 

najniższa pozycja 

 

m. Lublin (26) 

m. Zamość (57) 

chełmski (367) 

włodawski (363) 

największy awans największy spadek 

łęczyński (60) 

opolski (36) 

krasnostawski (-52) 

hrubieszowski (-46) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Województwo podkarpackie 

Mediana pozycji powiatów podkarpackiego w rankingu należy do najniższych w kraju. Aż 9 z 25 

powiatów należy do ostatniego kwintyla najsłabiej rozwiniętych w kraju. Zdecydowanie na plus 

wyróżniają się dwa miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Krosno oraz sklasyfikowane trochę niżej: 

Tarnobrzeg i Przemyśl. W latach 2006 – 2014 tylko 6 powiatów poprawiło swoją pozycję w rankingu. 

Największy awans odnotował powiat bieszczadzki (o 23 pozycje, dzięki obniżeniu stopy bezrobocia 

z 27,1% do 20,6%). Pozostałe powiaty spadały w rankingu, szczególnie silnie powiat łańcucki - aż o 76 

miejsc. Główną przyczyną takiego spadku był wzrost stopy bezrobocia z 16,7% do 18,3%, pomimo 

znacznej poprawy na rynku pracy w skali całego kraju. 

  

                                                           
25

 Istotny wzrost wpływów podatkowych PIT+CIT może wynikać z dużych nakładów inwestycyjnych i dobrej 
kondycji finansowej leżącej na terenie powiatu łęczyńskiego kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”, będącej 
głównym pracodawcą na terenie powiatu. Por. Strategia rozwoju powiatu łęczyńskiego na lata 2010-2015. 
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Województwo podlaskie 

Powiaty należące do województwa podlaskiego są relatywnie dobrze rozwinięte na tle 

makroregionu (mają najwyższą po świętokrzyskim medianę pozycji w rankingu), ale w ostatnich 

latach najsilniej traciły swoją pozycję (mediana pozycji powiatów obniżyła się o 52 miejsca w latach 

2006-2014).26 

  

                                                           
26

 Główną przyczyną obniżenia mediany pozycji powiatów województwa podlaskiego w rankingu jest spadek 
mediany w rankingu bezrobocia (z 122 do 165 pozycji). 

Wykres 27. Ranking powiatów w województwie podkarpackim (oś x – pozycja w rankingu 2014, oś y – zmiana w rankingu 
w latach 2006-2014, rozmiar bąbelków – liczba ludności) 

 

najwyższa pozycja 

 

najniższa pozycja 

 

m. Rzeszów (20) 

m. Krosno (29) 

niżański (371) 

brzozowski (369) 

największy awans największy spadek 

bieszczadzki (23) 
łańcucki (-76) 

stalowowolski (-51) 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 28. Ranking powiatów w województwie podlaskim (oś x – pozycja w rankingu 2014, oś y – zmiana w rankingu w 
latach 2006-2014, rozmiar bąbelków – liczba ludności) 

najwyższa pozycja najniższa pozycja 

 

m. Białystok (42) 

m. Suwałki (54) 

grajewski (354) 

kolneński (349) 

największy awans największy spadek 

suwalski (39) 

sejneński (17) 

zambrowski (-81) 

augustowski (-79) 

moniecki (-79) 

Źródło: opracowanie własne 
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Do najlepiej rozwiniętych należą powiaty miejskie: Białystok, Suwałki oraz Łomża. Najwyższe wzrosty 

odnotowały natomiast powiaty podregionu suwalskiego: suwalski oraz sejneński. Oba osiągnęły 

je dzięki ponadprzeciętnemu wzrostowi przychodów podatkowych per capita (o 116% i 95%, 

przy średniej dla kraju na poziomie 64%) oraz wyraźnemu obniżeniu stopy bezrobocia (odpowiednio 

z 12,4% do 7,5% w suwalskim i z 20,9% do 15,6% w sejneńskim). Po przeciwnej stronie znalazły się 

powiaty zambrowski (spadek o 81 pozycji) oraz augustowski i moniecki (spadek o 79 miejsc). 

W powiecie zambrowskim główną przyczyną było obniżenie poziomu przedsiębiorczości (spadek 

liczby podmiotów wpisanych do REGON z 908 do 732). Na spadki w powiecie augustowskim 

największy wpływ miała niższa niż w innych powiatach dynamika wzrostu wpływów podatkowych, 

natomiast w monieckim – wzrost stopy bezrobocia. Warto zauważyć, że w dwóch podregionach: 

białostockim i  łomżyńskim wszystkie powiaty obniżyły swoją pozycję w rankingu. 

Województwo świętokrzyskie 

Powiaty województwo świętokrzyskiego należą do lepiej rozwiniętych na tle makroregionu Polski 

Wschodniej (mają najwyższą medianę pozycji w rankingu). Pozytywnie wyróżnia się przede 

wszystkim miasto Kielce, które zostało sklasyfikowane na 21 miejscu. Największy awans w rankingu 

zanotował powiat kielecki, głównie dzięki zwiększonym wpływom podatkowym (o 128%, przy 

średniej dla kraju na poziomie 64%). Aż 11 na 14 powiatów obniżyło jednak swoją pozycję rankingu – 

w tym najmocniej powiaty ostrowiecki (z powodu spadku przedsiębiorczości oraz niższej dynamice 

wzrostu wpływów podatkowych) oraz opatowski (głównie wskutek wzrostu stopy bezrobocia z 18,7% 

do 20,8%). 

 

Województwo warmińsko-mazurskie 

Powiaty województwa warmińsko-mazurskiego należą do najsłabiej rozwiniętych w kraju. 

Większość z nich uplasowała się w dolnej części rankingu, a aż 10 z nich znalazło się wśród 10% 

powiatów o najniższym poziomie rozwoju według IRP. Na najwyższych miejscach znalazły się powiaty 

grodzkie największych miast – Elbląga i Olsztyna, których przewaga nad pozostałymi powiatami jest 

wyraźna. Na tle pozostałych województw Polski Wschodniej powiaty Warmii i Mazur wyróżniają się 

Wykres 29. Ranking powiatów w województwie świętokrzyskim (oś x – pozycja w rankingu 2014, oś y – zmiana 
w rankingu w latach 2006-2014, rozmiar bąbelków – liczba ludności) 

najwyższa pozycja najniższa pozycja 

 

m. Kielce (21) 

buski (164) 

 

opatowski (357) 

kazimierski (329) 

 

największy awans największy spadek 

kielecki (64) 

włoszczowski (29) 

ostrowiecki (-65) 

opatowski (-55) 

Źródło: opracowanie własne 
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stopniowym wzrostem pozycji w rankingu – w latach 2006-2014 swoją pozycję poprawiło 12 z 21  

jednostek. Zwraca uwagę duży awans powiatów giżyckiego i iławskiego – każdy z nich poprawił 

pozycję o ponad 80 miejsc w rankingu. Awans ten zawdzięczają obniżeniu stopy bezrobocia (powiat 

giżycki z 29,1% do 17,0%, natomiast iławski –z 20,1% do 9%)27 oraz zwiększeniu przedsiębiorczości 

(wzrost o 17% w iławskim liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

przy średnim wzroście o 10% w całym kraju). 

Wykres 30. Ranking powiatów w województwie warmińsko-mazurskim (oś x – pozycja w rankingu 2014, oś y – zmiana 
w rankingu w latach 2006-2014, rozmiar bąbelków – liczba ludności) 

 

najwyższa pozycja 

 

najniższa pozycja 

 

m. Olsztyn (19) 

m. Elbląg (61) 

piski (379) 

kętrzyński (378) 

największy awans 
największy 

spadek 

giżycki (88) 

iławski (85) 

olecki (-38) 

działdowski (-35) 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.2.3 Polaryzacja wewnątrz województw Polski Wschodniej – znacznie miejskich obszarów 

funkcjonalnych 

 

W okresie 2007-2013 różnice potencjału demograficznego i gospodarczego pomiędzy większością 

powiatów miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) stolic województw a pozostałą częścią regionu 

pogłębiły się. We wszystkich województwach makroregionu wzrósł udział MOF stolic województw 

w całkowitej liczbie ludności - najsilniej w podlaskim (0,85 p.p.), podkarpackim (0,67 p.p.) 

oraz świętokrzyskim (0,49 p.p.). Patrząc natomiast na trendy wskaźników społeczno-gospodarczych, 

w większości województw wzrost udziału liczby firm oraz pracujących w MOF był wyższy 

niż w przypadku potencjału demograficznego. Najwyższy wzrost udziału liczby firm pochodzących 

z MOF stolicy województwa odnotowano w podlaskim (aż o 4 p.p.), podkarpackim (o 2 p.p.) 

oraz warmińsko-mazurskim (o 1 p.p.). W województwie lubelskim procesy polaryzacji mierzone 

wskaźnikiem zmian udziału liczby firm nie były aż tak dynamiczne.  

  

                                                           
27

 W powiecie iławskim największy spadek bezrobocia nastąpił w latach 2006-2007 (z 20,1% do 12,8%). 
Jako przyczyny podaje się m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy w powiecie oraz emigrację zarobkową (por. 
Powiat Iławski - Strategia rozwoju powiatu na lata 2008-2015.  
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Wykres 31. Wzrost udziału MOF miast wojewódzkich pod względem liczby ludności, pracujących oraz liczby firm 
pomiędzy 2006 a 2014 rokiem (w punktach procentowych; posortowano względem przyrostu udziału ludności) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Największe przesunięcia wewnątrzregionalne na korzyść MOF nastąpiły w przypadku przyrostu 

udziału pracujących. Ponownie liderem zmian okazało się podlaskie (3,1 p.p.); kolejne województwa 

w Polsce Wschodniej - świętokrzyskie oraz lubelskie osiągnęły przyrost rzędu 2,4 p.p. oraz 2 p.p.  

Tym samym należy stwierdzić, że najsilniejsza polaryzacja w Polsce Wschodniej cechowała 

województwo podlaskie oraz podkarpackie, w których MOF posiadały zbliżony potencjał 

demograficzny. Proces polaryzacji w województwie podlaskim wzmagał jednak nie tyle silny wzrost 

MOF Białegostoku, co wyludnianie się pozostałego obszaru. Na obszarach poza MOF 

w województwie podlaskim i świętokrzyskim spadek liczby ludności rzutował także na zmniejszenie 

się zasobów pracy oraz słabszą dynamikę liczby podmiotów gospodarczych (o ok. 2% i 3%, podczas 

gdy w lubelskim i podkarpackim było to prawie 13%). W województwie podkarpackim polaryzacja 

ewidentnie wynikała z silniejszego rozwoju MOF Rzeszowa, ponieważ województwo to było jedynym, 

w którym liczba mieszkańców obszaru pozastołecznego wzrosła w badanym okresie. Niepokojący jest 

natomiast spadek liczby mieszkańców MOF Lublina - jest to jedyny taki przypadek, w którym spadek 

ludności nastąpił zarówno w centralnym ośrodku, jak i pozostałej części województwa. 

W najbliższych latach prawdopodobnie wyludnianie się obszarów peryferyjnych w Polsce Wschodniej 

może w coraz silniejszym stopniu odpowiadać za wzrost kontrastów wewnątrzregionalnych.  
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1.3 Prognoza trendów rozwojowych 
 

W dostępnych źródłach danych statystycznych dysponujemy stosunkowo krótkimi szeregami 

czasowymi (maksymalnie dziesięcio-, kilkunastoletnimi) opisującymi procesy rozwojowe zachodzące 

na poziomie poszczególnych województw, a także makroregionu Polski Wschodniej. Tak niewielki 

zasób danych daje bardzo ograniczone podstawy do opracowania długookresowych prognoz tempa 

rozwoju regionów. Poniżej prezentujemy przewidywany poziom PKB per capita w rozbiciu 

na poszczególne województwa przy założeniu, że w horyzoncie 2025 roku podtrzymane zostaną 

odchylenia wzrostu PKB od średniej krajowej (p. ramka poniżej). 

Ramka 6. Założenia prognozy PKB per capita 

W celu opracowania prognozy wielkości PKB w cenach stałych wg województw skorzystano z metodologii 

zaproponowanej przez M. Herbsta (2008).
28

 Prognoza Herbsta (2008) została wyznaczona dla okresu 2006-

2015; jakość jej założeń przetestowano, obliczając względne błędy szacunku ex-post, które uznano 

za całkowicie akceptowalne, mając na uwadze zakres czasowy prognozy. Metoda wykorzystuje średnie 

odchylenia regionalnych stóp wzrostu od krajowej stopy wzrostu w ostatnim dziesięcioleciu. Odchylenia 

te służą do rozdzielenia przewidywanego wzrostu PKB per capita między gospodarki województw. Obliczając 

odchylenia od średniej stopy wzrostu gospodarczego dla każdego z województw, posłużono się metodą 

średniej ważonej. 

W celu obliczenia odchyleń stopy wzrostu gospodarczego w poszczególnych województwach wykorzystano 

dane historyczne z okresu 2004-2013. Długość okresu referencyjnego, tj. okresu, na podstawie którego 

dokonano prognozy, określono na podstawie optymalizacji liniowej (wagi dla wcześniejszych lat były 

w większości bliskie zeru).  

Przeciętne odchylenie określono na podstawie średniej ważonej z lat 2004-2013, przy czym wagi dla tego 

okresu (dla poszczególnych lat) określono w taki sposób, aby minimalizować błędy oszacowania ex-post 

(dla okresu do 2012 r., dla których dostępne są dane o stopie wzrostu PKB per capita). Dokonano tego metodą 

optymalizacji liniowej, minimalizując odchylenia prognozy od danych rzeczywistych. Obliczone w rzeczony 

sposób wagi odchyleń wzrostu PKB per capita przyjęły wartość równą 1 punkt dla lat 2004-2006, równą 

4 punkty dla 2007 r., wagę w wysokości 6 punktów dla lat 2008-2009 oraz w wysokości 8 punktów dla lat 2010-

2013. Wzmocniono tym samym znaczenie ścieżki wzrostu PKB per capita w ostatnich latach badanego okresu 

(2008-2013) względem okresu początkowego. W analogiczny sposób wyznaczono odchylenia stopy wzrostu 

PKB per capita w ramach UE-15 względem Polski. W celu określenia wielkości PKB per capita dla 2013 r. 

wykorzystano Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r. ze stycznia 2015 r. 

Wszystkie szacunki określono dla wielkości realnych (eliminując inflację), tj. w cenach stałych 2012 r. 

Na potrzeby określenia projekcji wartości PKB w poszczególnych województwach wykorzystano ponadto 

Prognozę ludności na lata 2014-2050 opracowaną w 2014 r. przez GUS. W celu określenia stóp wzrostu PKB per 

capita w cenach stałych dla kraju wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych 

Ministerstwa Finansów z maja 2015 r.
29

 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
28

 Herbst M., 2008, Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku, Studia Regionalne i 
Lokalne 2(32)/2008, 61-71. 
29

 Ministerstwo Finansów, 2015, Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich 
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Wykres 32. Zależność pomiędzy realnym tempem skumulowanym wzrostu PKB per capita (oś pionowa)  
oraz poziomem PKB per capita w roku wyjściowym (oś pozioma) na poziomie NTS-2. 

(beta- konwergencja) 

  

Źródło: opracowanie własne 

Punktem wyjścia do opracowanej prognozy są historyczne dane opisujące poziom i dynamikę PKB per 

capita w polskich województwach. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z dywergencją 

regionów – zarówno w ujęciu beta (przeciętnie szybszy wzrost w województwach, które początkowo 

charakteryzowały się wyższym poziomem rozwoju), jak i sigma (wzrost zróżnicowania PKB per capita 

w czasie). Obydwie zależności były w latach 2003-2013 oraz 2007-2013 istotne statystycznie.30 

W świetle wyników dostępnych analiz należy oczekiwać, że w horyzoncie najbliższych kilkunastu lat 

tendencje te zostaną utrzymane. Oznacza to, że makroregion Polski Wschodniej jako całość będzie 

rozwijał się przeciętnie wolniej niż Polska ogółem . 

Wykres 33. Współczynnik zmienności PKB per capita w Polsce na poziomie NTS-2.  
(sigma-konwergencja) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

                                                           
30

 W przypadku sigma konwergencji chodzi o istotność zmiennej czasu w równaniu regresji współczynnika 
zmienności PKB, a w przypadku beta konwergencji – istotność początkowego PKB per capita w równaniu 
regresji wzrostu PKB per capita.  
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Wykres 34. Prognoza PKB per capita dla Polski ogółem oraz Polski Wschodniej 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2014 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski Wschodniej wynosił około 71,2% wartości 

analogicznego wskaźnika dla Polski ogółem. Od początku XXI wieku spadł o około 3 punkty 

procentowe. Prognozujemy, że tendencja ta utrzyma się także w nadchodzących latach, co przełoży 

się na poziom PKB per capita w Polsce Wschodniej na poziomie około 69,6% przeciętnej dla kraju 

w 2020 r. i 68,4% w 2025 r. Równocześnie przewidujemy jednak (por. ramka powyżej), 

systematycznie nadrabianie dystansu rozwojowego do krajów UE-28, choć proces ten będzie nieco 

wolniejszy niż w ostatnim czasie. Realna konwergencja dotyczyć będzie także Polski Wschodniej, 

której PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnie poziom około 52% średniej unijnej 

w 2020 r. i 56% w 2025 r.  

Wykres 35. Prognoza PKB per capita w województwach Polski Wschodniej. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Prognoza tempa rozwoju w poszczególnych regionach Polski Wschodniej wskazuje na to, 

że w najbliższych latach można spodziewać się zmian względnych pozycji poszczególnych 

województw makroregionu. Jak wspomnieliśmy w sekcji 2., jeszcze kilkanaście lat temu pod 

względem PKB per capita pozytywnie wyróżniały się województwa świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie, które w ostatnim okresie rozwijały się jednak znacznie wolniej niż Polska ogółem. 

Znacznie wyższą dynamikę odnotowano w województwach podkarpackim i lubelskim, 

a więc najsłabszych gospodarczo w początku analizowanego okresu. W efekcie, już w 2013 r. 

wszystkie 5 regionów znajdowało się na bardzo zbliżonym poziomie rozwoju.  

Wykres 36. Historyczne i prognozowane pozycje województw Polski Wschodniej  
w rankingu polskich województw pod względem wysokości PKB per capita.  

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Utrzymanie tych tendencji będzie oznaczało, że pomiędzy 2015 i 2018 r rokiem województwa 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie stracą swoją dominującą pozycję, co więcej staną się najsłabiej 

rozwiniętymi częściami Polski Wschodniej. W tym samym okresie na czoło wysuną się województwa 

podkarpackie i lubelskie, które jako jedyne w makroregionie będą rozwijać się w tempie zbliżonym 

do Polski ogółem. Do 2020 r. przewidujemy jednak, że pięć województw Polski Wschodniej utrzyma 

pięć ostatnich pozycji w rankingu polskich regionów. Dalsze podtrzymanie omawianych tendencji 

będzie jednak oznaczać, że po 2020 r. znacznie zbliżą się one do województw kujawsko-pomorskiego, 

zachodniopomorskiego oraz opolskiego, w których wzrost gospodarczy w ostatnich latach jest 

przeciętnie niższy niż w Polsce Wschodniej. 
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1.4 Jakość i poziom życia, zagrożenie ubóstwem 
 

W 2006 r. oraz 2012 r. poniżej minimum egzystencji żyło odpowiednio 11,0% oraz 5,2% gospodarstw 

domowych w kraju. W obu latach wartość minimum egzystencji, obliczana przez Instytut Pracy 

i Spraw Socjalnych, kształtowała się w kraju odpowiednio na poziomie 372,70 zł i 521,11 zł dla 

jednoosobowego gospodarstwa domowego (średnia dla mężczyzny i kobiety w wieku 25-60 lat).31 

Według danych z Diagnozy Społecznej w makroregionie Polski Wschodniej w 2006 r. udział 

gospodarstw domowych funkcjonujących poniżej minimum egzystencji, tj. w skrajnym ubóstwie był 

o 80% wyższy niż w reszcie kraju, w 2012 r. wyższy zaś o 40% (tzn. wyższy o 7,6 oraz 2,0 punktów 

proc. niż w pozostałej części Polski).32 Podkreślenia wymaga, że znacznie niższa była różnica między 

subiektywną oceną jakości życia gospodarstw domowych zamieszkałych w makroregionie Polski 

Wschodniej i reszcie kraju niż różnica między (mierzonym przy pomocy miar obiektywnych) 

poziomem życia w makroregionie i pozostałych województwach.33  

Różnica między subiektywną ocena jakości życia w Polsce Wschodniej i reszcie kraju była zarówno 

w 2006 r., jak 2013 r. istotna statystycznie: osoby zamieszkałe w makroregionie niżej oceniały 

materialny wymiar jakości życia. Między 2013 r. a 2007 r. zmniejszył się odsetek gospodarstw 

domowych deklarujących niedobór pieniędzy na uregulowanie opłat mieszkaniowych lub zakup 

ubrań, spłatę kredytu (łącznie spadek o 5 punktów proc.) wzrósł zaś odsetek gospodarstw 

domowych, które oszczędzają lub odkładają na większe wydatki (wzrost o 8 punktów proc.). Na 

zbliżonym poziomie w obu analizowanych latach kształtowała się frakcja gospodarstw domowych, 

których nie stać było nawet na najtańsze jedzenie (ok. 2%). Dynamika ww. wskaźników nie była 

istotnie różna w makroregionie Polski Wschodniej i reszcie kraju. 

Wykres 37. Subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 

Zmianę jakości życia, jako subiektywnej oceny stopnia zaspokojenia potrzeb, między 2007 i 2013 r. 

według województw przedstawiono na poniższych kartogramach. Odsetek respondentów 

                                                           
31

 Dla innych gospodarstw domowych wartość minimum egzystencji jest obliczana według skali ekwiwalentnej. 
32

 Zbliżone, jak w przypadku Diagnozy Społecznej było oszacowanie odsetka gospodarstw domowych poniżej 

minimum egzystencji według wyników Badania Budżetów Gospodarstw Domowych GUS. 
33

 W statystyce społecznej jakość życia definiowana jest jako s u b i e k t y w n a  ocena (percepcja) stopnia 

zaspokojenia potrzeb, poziom życia rozumiany jest zaś jako opis stopnia zaspokojenia potrzeb przy użyciu miar 

o b i e k t y w n y c h . 
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zadowolonych (w tym bardzo zadowolonych oraz dosyć zadowolonych) z sytuacji finansowej 

gospodarstwa domowego zwiększył się w okresie 2007-2013 o 3,1 punktów proc. w skali kraju oraz 

makroregionu Polski Wschodniej (różnica dynamiki między makroregionem a pozostałymi 

województwami ogółem nie była istotna statystycznie). Oznacza to zarazem, że udział gospodarstw 

domowych pozytywnie oceniających własną sytuację finansową pozostał w Polsce Wschodniej na 

niższym poziomie niż w reszcie kraju o 3,9 punktów proc.  

Mapa 10. Materialny wymiar jakości życia gospodarstw domowych: 

 

A) w 2007 r.                                                                                                             B)    w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 

 

Na jednakowym poziomie w obu latach pozostał udział respondentów bardzo niezadowolonych 

z sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego w makroregionie oraz pozostałej części kraju 

(vide kartodiagram powyżej). Był to jednak jedyny ze wskaźników materialnego wymiaru ubóstwa 

mierzony w Diagnozie Społecznej, który nie uległ poprawie w Polsce Wschodniej w latach 2007-2013. 

Pomijając raportowany w dalszej części podrozdziału fakt redukcji ubóstwa mierzonego przy pomocy 

wskaźników obiektywnych, w analizowanym okresie zmniejszeniu uległ odsetek gospodarstw 

domowych deklarujących, że „wiąże koniec z końcem” z wielką trudnością oraz oceniających stałe 

dochody gospodarstwa domowego jako niewystarczające dla zaspokojenia bieżących potrzeb. 

Odsetek gospodarstw domowych uznających stałe dochody za niewystarczające w okresie 2007-2013 
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zmniejszył się w Polsce Wschodniej o 6,8 punktów proc. (w pozostałych województwach średnio 

o 7,5 punktów proc.). W 2013 r. o 7,5 punktów proc. niższy był zaś w makroregionie udział 

gospodarstw domowych, które uznały, że z wielką trudnością „wiąże koniec z końcem” niżeli 

w 2007 r. 

W analizowanym okresie przeciętnie zarówno na obszarach miejskich, jak wiejskich Polski 

Wschodniej udział respondentów zadowolonych (w tym bardzo zadowolonych i dosyć zadowolonych) 

z sytuacji materialnej gospodarstwa domowego uległ zwiększeniu. Podkreślenia wymaga, że zarówno 

w skali kraju, jak makroregionu zdecydowanie mniej pozytywna była tendencja zmian odsetka 

zadowolonych z sytuacji finansowej pośród gospodarstw domowych zamieszkałych w miastach 

o liczbie mieszkańców między 100 tys. a 500 tys. W Polsce Wschodniej udział gospodarstw 

domowych z miast powyżej 100 tys. osób, zadowolonych z sytuacji finansowej nieznacznie spadł 

w okresie 2007-2013 (por. wykres poniżej), ale różnica ta nie była istotna statystycznie. 

Wykres 38. Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych z Polski Wschodniej według klasy miejscowości 
zamieszkania w 2013 (kontur) i 2007 r. (tło). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 

 

 

Szersza definicja jakości i poziomu życia uwzględnia zarówno zmienne opisujące dochód, majątek, jak 

poziom wykształcenia, umiejętności jednostki. Zaproponowany przez autorów Diagnozy Społecznej 

ogólny wskaźnik syntetyczny warunków życia obejmuje zestaw standaryzowanych mierników 

obiektywnych i subiektywnych w ośmiu kategoriach: kapitał społeczny, dobrostan psychiczny, 

dobrostan fizyczny, dobrostan społeczny, poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, stres życiowy 

i patologie. Wartości miernika reprezentujące warunki życia ludności w 2013 r. obliczone na 

podstawie analizy czynnikowej, w której wyróżniono ponad 50% wariancji ośmiu zmiennych 

wejściowych, przedstawiono na mapie podregionów poniżej.34 Pożądane są wysokie wartości 

miernika.  

Porównanie wartości miernika ogólnego dla 2007 i 2013 r. według województw makroregionu 

pozwala zarazem wnioskować, że znacząca poprawa warunków życia została odnotowana 

w województwie lubelskim (z -0,27 do -0,02). Jako że składowe wskaźnika syntetycznego są 

                                                           
34

 Dobór do próby Diagnozy Społecznej zakłada losowanie dwuwarstwowe według województw i klasy 
miejscowości. Liczebności próby badania za 2007 r. w praktyce uniemożliwiają wnioskowanie o populacji na 
poziomie podregionów.  
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zmiennymi standaryzowanymi, toteż zmiany wartości wskaźnika ogólnego w czasie są odniesione do 

dynamiki w innych województwach (jest to zmiana relatywna, odniesiona do innych obserwacji). 

W innych województwach Polski Wschodniej nie nastąpiła istotna zmiana wartości miernika 

syntetycznego warunków życia w okresie 2007-2013, a zatem nie miała miejsca istotna zmiana ich 

pozycji względem innych regionów kraju w odniesieniu do warunków życia ludności. 

Mapa 11. Warunki życia ludności w 2013 r. w ośmiu kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dobrostan 
psychiczny, dobrostan fizyczny, dobrostan społeczny, poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, stres życiowy 

i patologie 

         
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 

 

Subiektywne, jak obiektywne miary sytuacji finansowej wskazują na poprawę przeciętnego 

standardu życia mieszkańców Polski Wschodniej w okresie 2007-2013. Jakość życia jako ocena 

subiektywna stopnia zaspokojenia potrzeb jest miarą dynamiczną, zależną sytuacyjnie 

i uwarunkowaną postawami, co w pewnym stopniu stanowi jej mankament względem miar 

obiektywnych zaspokojenia potrzeb (poziomu życia).35 Według danych z Badania Budżetów 

Gospodarstw Domowych (dalej BBGD) GUS wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym, mierzący 

udział gospodarstw domowych o wydatkach poniżej 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw 

domowych, kształtował się w makroregionie Polski Wschodniej na poziomie 22,7% w 2006 r. i 21,6% 

w 2014 r., co oznacza, że był on wyższy od mediany i średniej dla kraju ogółem. Średnioroczne tempo 

zmiany tego wskaźnika w latach 2007-2014 było w Polsce Wschodniej zbliżone do dynamiki tej 

zmiennej w całym kraju, jednak silnie zróżnicowane w ramach makroregionu (por. mapa poniżej). 

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem 

relatywnym wzrósł z 24,8% w 2007 r. do 26,0% w 2014 r. W pozostałych województwach 

                                                           
35

 W przypadku miar subiektywnych korzystne dla porównywalności wyników jest unikanie w kwestionariuszu 
nieostrych określeń (w tym: bardzo zadowolony, zadowolony lub raczej zadowolony). Oceniając zmianę jakości 
życia w makroregionie Polski Wschodniej, proponuje się polegać w pierwszej kolejności na zagregowanych 
odsetkach odpowiedzi dotyczących ‘zadowolenia’ bądź ‘niezadowolenia’ z sytuacji finansowej (dwie zamiast 
sześciu klas odpowiedzi). 
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makroregionu obserwowana była pozytywna (spadkowa) dynamika wskaźnika zagrożenia ubóstwem 

relatywnym. Ponadto obniżenie wartości tego miernika w latach 2007-2014 w województwie 

lubelskim było największe w skali kraju (24,4% w 2007 r. i 17,1% w 2014 r.).36 Zaakcentować przy tym 

należy, że największa zmiana w zakresie redukcji ubóstwa relatywnego w województwie lubelskim 

miała miejsce po 2013 r. 

Mapa 12. Zagrożenie ubóstwem relatywnym według województw Polski 

       
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 

 

Zarówno w 2007 r., jak 2013 r. wedle danych Diagnozy Społecznej różnica poziomu przeciętnego 

dochodu między gospodarstwami domowymi zamieszkałymi w Polsce Wschodniej i reszcie kraju była 

istotna statystycznie w grupach społeczno-ekonomicznych pracowników, emerytów, rencistów oraz 

nieistotna wśród rolników, pracujących na własny rachunek oraz gospodarstw domowych 

utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych. Względna (wyrażona w procentach) różnica między 

odsetkiem gospodarstw domowych żyjących w skrajnym ubóstwie w Polsce Wschodniej i reszcie 

kraju w 2013 r. była najwyższa w grupie emerytów (4% wobec 2% w kraju). Zarówno w przypadku 

całego kraju, jak makroregionu w obydwu porównywanych latach najwyższy był udział gospodarstw 

domowych żyjących w skrajnym ubóstwie wśród rodzin utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych, 

rencistów oraz rolników (dla Polski ogółem w 2013 r. odpowiednio 41%, 13%, 11%). 

  

                                                           
36

 Pozytywnej oceny zmian w zakresie redukcji ubóstwa relatywnego w województwie lubelskim na tle kraju nie 

zmienia przyjęcie średniej ruchomej. 
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Wykres 39. Miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w latach 2006-2013 
(ceny bieżące) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 

 

Według danych Badania Budżetów Gospodarstw Domowych średni miesięczny dochód 

rozporządzalny na osobę w makroregionie Polski Wschodniej w 2013 r. nieznacznie przekroczył 

1100 zł. Najniższy był on w województwie podkarpackim (998 zł), najwyższy zaś w województwie 

podlaskim (1258 zł, poniżej średniej krajowej równej 1299 zł). Dynamika dochodu rozporządzalnego 

na osobę w Polsce Wschodniej była najniższa w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie w latach 

2009-2013 doszło do zahamowania wzrostu tego wskaźnika typowego dla regionu w latach 

wcześniejszych (por. wykres powyżej).  

Wykres 40. Struktura miesięcznych dochodów rozporządzalnych na osobę w gospodarstwach domowych w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 

 

Niższy poziom dochodu rozporządzalnego w makroregionie uwarunkowany jest w pierwszej 

kolejności niższymi dochodami z pracy najemnej (536 zł na osobę w gospodarstwach domowych) 

oraz z pracy na własny rachunek (75 zł na osobę w gospodarstwach domowych). Najniższe w Polsce 

dochody z pracy na własny rachunek były w województwach podkarpackim (56 zł per capita) oraz 

warmińsko-mazurskim (71 zł per capita). We wszystkich województwach Polski Wschodniej dochody 

z pracy na własny rachunek na osobę w gospodarstwach domowych kształtowały się poniżej mediany 

(91 zł per capita) i średniej (112 zł per capita) dla kraju ogółem. Województwa podlaskie, lubelskie 
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i świętokrzyskie były zarazem jedynymi regionami w Polsce, gdzie wyższy poziom dochodu 

rozporządzalnego na mieszkańca był generowany w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie niż 

z pracy na własny rachunek (poza rolnictwem). 

Według danych z BBGD zarówno w 2006 r., jak 2013 r. wartość wydatków na jedną osobę 

w gospodarstwach domowych w Polsce Wschodniej stanowiła ok. 85% średniej krajowej. W 2013 r. 

województwa makroregionu stanowiły pięć województw, w których wartość wydatków na osobę 

w gospodarstwach domowych była najniższa w całym kraju (dolny kwantyl). Średnia wartość 

miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwach domowych w makroregionie Polski Wschodniej 

wahała się między 875 zł w województwie podkarpackim do 929 zł w województwie lubelskim. 

Wydatki na osobę w gospodarstwach domowych z Polski Wschodniej były zbliżone do średniej 

ogólnopolskiej w kategorii żywności i usług konsumpcyjnych (miesięcznie 252 zł wobec 264 zł w kraju 

ogółem) oraz odzieży i obuwia (miesięcznie 49 zł versus 54 zł). Największe względne różnice 

w poziomie miesięcznych wydatków na osobę w gospodarstwach domowych występowały zaś 

w kategorii edukacji (8 zł versus 13 zł) oraz restauracji i hoteli (19 zł versus 31 zł), co w istocie jest 

uwarunkowane odmienną elastycznością dochodową rzeczonych kategorii wydatków. W przypadku 

dziewięciu z jedenastu wyróżnionych kategorii najniższa wartość wydatków gospodarstw domowych 

w skali kraju charakteryzowała województwo z makroregionu Polski Wschodniej. W czterech 

przypadkach było to województwo warmińsko-mazurskie, w trzech ‒ województwo podkarpackie. 

Szczegółową strukturę wydatków gospodarstw domowych według BBGD za 2013 r. przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 4. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w 2013 r. 

kategoria 

wydatków 
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lubelskie 271 zł 52 zł 166 zł 47 zł 49 zł 94 zł 46 zł 61 zł 9 zł 19 zł 114 zł 

świętokrzyskie 283 zł 52 zł 203 zł 44 zł 50 zł 85 zł 44 zł 47 zł 8 zł 24 zł 83 zł 

podlaskie 285 zł 49 zł 189 zł 51 zł 49 zł 78 zł 49 zł 49 zł 8 zł 18 zł 93 zł 

warmińsko-mazurskie 270 zł 46 zł 197 zł 39 zł 44 zł 88 zł 52 zł 49 zł 7 zł 14 zł 76 zł 

podkarpackie 263 zł 44 zł 168 zł 41 zł 44 zł 89 zł 42 zł 50 zł 7 zł 19 zł 109 zł 

Polska Wschodnia 273 zł 49 zł 181 zł 44 zł 47 zł 88 zł 46 zł 52 zł 8 zł 19 zł 98 zł 

Polska Zachodnia 288 zł 48 zł 218 zł 47 zł 51 zł 91 zł 55 zł 63 zł 10 zł 31 zł 126 zł 

Polska 292 zł 54 zł 221 zł 50 zł 54 zł 102 zł 55 zł 69 zł 13 zł 31 zł 123 zł 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 

 

W badaniu Diagnoza Społeczna w 2013 r. 72% gospodarstw domowych z Polski Wschodniej 

zadeklarowało, że stać je na zakup wystarczającej ilości wszystkich podstawowych rodzajów 

artykułów żywnościowych (wobec 78% w pozostałej części kraju).37 W 2007 r. 62% gospodarstw 

                                                           
37

 Podstawowe artykuły żywnościowe definiowane jako warzywa, owoce, mięso, ryby, masło, mleko, cukier, 
wyroby cukiernicze lub pochodne ww., a wyłączając używki. 
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domowych z makroregionu oraz 68% gospodarstw zamieszkałych w innych częściach kraju 

deklarowało brak konieczności ograniczania ilości spożywanych podstawowych artykułów 

żywnościowych. Utrzymująca się pozytywna tendencja w makroregionie była zatem podobna do tej 

obserwowanej w pozostałych województwach. Najczęściej w 2013 r. z przyczyn finansowych 

ograniczano w Polsce Wschodniej spożycie (w ujęciu ilościowym, nie tylko jakościowym): ryb 

i przetworów rybnych (23% gospodarstw domowych), wyrobów cukierniczych (18%) oraz mięsa 

(14%). Szczególnie zła w tym zakresie była sytuacja w województwach warmińsko-mazurskim 

i lubelskim, gdzie w 2013 r. około 1/3 gospodarstw domowych jako niewystarczające określała 

spożycie co najmniej jednego z tych rodzajów artykułów spożywczych z powodu braku środków 

finansowych. O ile w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego w 2007 r. wskaźnik ten 

kształtował się na poziomie 57%, tak w przypadku województwa lubelskiego różnił się on między 

2013 a 2007 r. jedynie o 6 punktów procentowych (por. wykres na stronie kolejnej). Spośród 

województw makroregionu odsetek ten był w obu latach najniższy w województwie podlaskim 

(w 2013 r. 19%, tj. poniżej średniej krajowej).  

Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach gospodarstw domowych ogółem 

kształtował się w pięciu województwach Polski Wschodniej na najwyższym poziomie w kraju zarówno 

w 2006 r., jak 2013 r. W makroregionie udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 

w wydatkach ogółem w 2013 r. był najwyższy w województwie podlaskim (28,7%), najniższy zaś 

w województwie lubelskim (26,9%); przy średniej dla Polski na poziomie 24,9%, w Polsce ogółem 

wskaźnik ten był najniższy w województwie mazowieckim (21,6%). Z kolei odsetek osób, które 

ograniczyły z przyczyn finansowych realizację recept oraz zakup leków zaleconych przez lekarza był 

w Polsce Wschodniej zbliżony do poziomu obserwowanego w innych województwach, zróżnicowanie 

to nie było istotne statystycznie. Osoby zamieszkałe w makroregionie zdecydowanie rzadziej 

korzystały jednak z odpłatnej opieki zdrowotnej (poza kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia).  

Zarówno w 2007 r. jak i 2013 r. osoby zamieszkałe w Polsce Wschodniej istotnie statystycznie rzadziej 

wskazywały na potrzebę zakupu lub posiadania sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak: pralka 

automatyczna, kuchenka mikrofalowa czy telewizor LCD. W makroregionie częściej wskazywano 

również brak pieniędzy jako powód nieposiadania tego typu urządzeń. W 2013 r. 7% ogółu 

gospodarstw domowych z Polski Wschodniej (wobec 4% w pozostałej części Polski) zadeklarowało, że 

właśnie z powodów finansowych nie posiada pralki automatycznej, 9% (8% w reszcie kraju) ‒ 

telefonu stacjonarnego, 15% (11% w reszcie kraju) ‒ kuchenki mikrofalowej, a 30% (25% w reszcie 

kraju) ‒ zmywarki do naczyń.  
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Wykres 41. Ograniczanie wydatków konsumpcyjnych z powodu braku środków finansowych 

A. Udział gospodarstw domowych, które ograniczały ilość 
spożywanych warzyw, owoców, mięsa, ryby, masła, mleka, 

cukru, wyrobów cukierniczych lub pochodnych ww. z powodu 
braku środków finansowych 

B. Udział gospodarstw domowych nieposiadających pralki 
automatycznej, zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowej lub 
telefonu stacjonarnego z powodu braku środków finansowych 

  

 

C. Udział gospodarstw domowych, których członkowie rezygnują 
z wyjść do kina, teatru, muzeum, na wystawy lub z zakupu 

książek, prasy z powodu braku środków finansowych 

 

 

 

      

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 
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2 Analiza w układzie tematycznym 
 

2.1 Innowacyjność i konkurencyjność 
 

2.1.1 Konkurencyjność  

 

Dostępne dane wskazują, że regiony Polski Wschodniej charakteryzują się niską konkurencyjnością, 

która znacząco odbiega od najlepiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Wskaźnik regionalnej 

konkurencyjności,38 opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej,39 pokazuje w syntetyczny sposób 

poziom konkurencyjności regionów.40 Z polskich województw najwyższą pozycję zajęło mazowieckie, 

plasując się na 147 miejscu na 262 analizowane regiony. Województwa Polski Wschodniej zostały 

zakwalifikowane do grupy relatywnie mało konkurencyjnych na tle całej UE-28. Najbardziej 

konkurencyjne okazało się województwo lubelskie – zajmujące 204 miejsce (214 w 2010 r.41), dalej 

podlaskie – 211 (227), świętokrzyskie – 212 (215), podkarpackie -  214 (208), najmniej - warmińsko-

mazurskie – sklasyfikowane na 230 pozycji (również 230 w 2010 r.). 

Mapa 13. Indeks regionalnej konkurencyjności (2013) 

 

                                                           
38

 Konkurencyjność jest definiowana przez autorów raportu jako “zdolność do zaoferowania firmom i 
mieszkańcom atrakcyjnego i zrównoważonego środowiska do życia i pracy”.  
39

 Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Joint Research Centre 2013 
40

 Opracowany wskaźnik bazuje na 11 czynnikach konkurencyjności podzielonych na 3 grupy: bazową (jakość 
instytucji, stabilność makroekonomiczna, infrastruktura, zdrowie, jakość edukacji podstawowej i średniej); 
efektywnościową (szkolnictwo wyższe i nauka przez całe życie, efektywność rynku pracy, wielkość rynku) oraz 
innowacyjną (potencjał technologiczny, dojrzałość biznesowa, innowacyjność)   
41

 Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitiveness Index 2010, Joint Research Centre 2010 
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Źródło: Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Joint Research Centre 2013 

 

Powyższe dane wskazują, że województwa lubelskie i podlaskie nieznacznie polepszyły swoją 

pozycję od 2010 r., natomiast poziom konkurencyjności pozostałych województw nie uległ większym 

zmianom. 

Województwa Polski Wschodniej charakteryzuje również niska atrakcyjność inwestycyjna. 

W rankingu IBnGR42 z 2014 r. województwa makroregionu zajęły 5 ostatnich pozycji. Podobnie jak w 

2006 r., najniżej zostały sklasyfikowane województwa podlaskie oraz lubelskie, najwyżej – 

podkarpackie i świętokrzyskie, które w porównaniu do 2006 r. awansowały o 1 pozycję. Z 12 na 14 

miejsce spadło natomiast woj. warmińsko-mazurskie. Wyniki rankingu wskazują na szczególnie niską 

na tle kraju dostępność transportową, chłonność rynku zbytu, poziom infrastruktury gospodarczej 

oraz aktywność wobec inwestorów. Najlepiej oceniono poziom bezpieczeństwa, dość wysoko – 

zasoby i koszty pracy w województwach podkarpackim i świętokrzyskim oraz infrastrukturę 

społeczną w świętokrzyskim. 

Na poziomie podregionów ranking prezentuje atrakcyjność dla 3 rodzajów działalności: 

przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Dla działalności przemysłowej jako 

„wysoką” określono atrakcyjność podregionu rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, natomiast jako 

„przeciętną” – kieleckiego. Atrakcyjność pozostałych podregionów Polski Wschodniej została 

określona jako „niska” oraz „najniższa”. Dla działalności usługowej, najwyższym poziomem 

atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce Wschodniej cechuje się podregion rzeszowski, który znalazł 

się na 11 miejscu w skali kraju. Tak wysokie miejsce zawdzięcza przede wszystkim wysokiej liczbie 

studentów szkół wyższych oraz ponadprzeciętnej sile nabywczej przedsiębiorstw. Jako podregiony 

o „wysokiej” atrakcyjności dla usług sklasyfikowano natomiast podregiony: krośnieński, kielecki oraz 

lubelski. Do obszarów o najwyższej w kraju atrakcyjności dla działalności zaawansowanej 

technologicznie zostały zaliczone podregiony: lubelski (10 miejsce) oraz rzeszowski (11). Ich siła jest 

przede wszystkim wysoka jakość kapitału ludzkiego, wynikająca z bardzo dużej liczby studentów, 

absolwentów szkół maturalnych oraz wykwalifikowanych pracowników. Wśród podregionów 

o przeciętnej atrakcyjności dla zaawansowanych technologii znalazły się: olsztyński, białostocki, 

kielecki oraz krośnieński. 

Tabela 5. Województwa Polski Wschodniej w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw IBNGR 20056 oraz 2014 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Atrakcyjność Inwestycyjna województw i podregionów 

Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014 oraz Atrakcyjność Inwestycyjna 

województw i podregionów Polski 2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006 

 

                                                           
42

 Atrakcyjność Inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2014   

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014

podkarpackie 13 12 14 14 9 7 13 13 11 10 13 11 1 1 13 12

świętokrzyskie 14 13 12 12 10 8 16 12 15 15 10 9 4 2 16 16

warmińsko-mazurskie 12 14 13 16 15 14 15 16 9 12 11 12 7 6 4 11

lubelskie 15 15 15 13 14 15 12 15 14 13 16 16 2 4 15 14

podlaskie 16 16 16 15 16 16 10 14 16 16 14 15 3 3 14 15

Bezpieczeństwo 

powszechne

Aktywność wobec 

inwestorów

Atrakcyjność 

inwestycyjna 

województw

Dostępność 

transportowa

Zasoby i koszty 

pracy
Rynek zbytu

Infrastruktura 

gospodarcza

Infrastruktura 

społeczna
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Przedsiębiorczość 

Poziom przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej jest niższy niż w pozostałej części kraju. Średnia 

liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców wynosi 814, tj. o 24% mniej 

niż w całym kraju (1071)43, 30% mniej niż w Polsce Zachodniej (1171) i o 41% mniej od prowadzącego 

w tej kategorii woj. mazowieckiego (1391). Najniższa jest w województwie podkarpackim (763), 

najwyższa – w świętokrzyskim (872). Podobnie niższa jest dynamika tworzenia nowych 

przedsiębiorstw – odpowiednio 73 w Polsce Wschodniej, 93 średnio w Polsce, 99 w Polsce Zachodniej 

i 120 w mazowieckim. Najmniej firm jest tworzonych w woj. podkarpackim – 70 rocznie na 10 tys. 

mieszkańców, najwięcej – w warmińsko-mazurskim (79) i podlaskim (77). Warto zauważyć, że w 

latach 2003-2014 dystans dzielący Polskę Wschodnią oraz resztę kraju był stosunkowo stabilny. 

Wykres 42. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności 

Wykres 43. Liczba podmiotów nowozarejestrowanych 
w  ejestrze REGON na 10 tys. ludności 

  

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Inwestycje i środki trwałe 

W 2013 r. łączne nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej wyniosły 231,2 mld zł, z czego 88,6 

mld przypadło na sektor publiczny, a 142,6 mld na sektor prywatny. Oznacza to wzrost od 2008 r. 

odpowiednio o 6,4% ogółem (w cenach bieżących)44, 118,2% w sektorze publicznym i utrzymanie 

poziomu z 2008 r. w sektorze prywatnym. W sektorze przedsiębiorstw45 nakłady inwestycyjne 

minimalnie spadły (o 1% do 133,0 mld), co mogło wynikać z mniejszej skłonności do inwestowania 

w warunkach kryzysu gospodarczego (szczególnie niski poziom inwestycji odnotowano 

w kryzysowych latach 2009-2010). 

  

                                                           
43

 Liczba aktywnych przedsiębiorstw jest istotnie niższa, gdyż w rejestrze REGON znajdują się podmioty, które 
już nie prowadzą działalności, a nie zostały wyrejestrowane 
44

 Deflator dla inwestycji w latach 2008-2013 wyniósł 100,8, co oznacza, że podane dynamiki wzrostu nakładów 
inwestycyjnych w cenach stałych (skorygowane o zmianę przeciętnego poziomu cen),  są o ok. 0,8% niższe. 
45

 Do sektora przedsiębiorstw zalicza się przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 
zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego 
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W Polsce Wschodniej poziom inwestycji w sektorze przedsiębiorstw był wyraźnie niższy niż w całej 

Polsce. W latach 2008 – 2013 kształtowały się one na poziomie od 58 do 69% średniej krajowej. 

Analiza zróżnicowania regionalnego wskazuje, że w ostatnich latach rosną one najszybciej 

w województwie podkarpackim – z 58% (2008 r.) do 72% (2013 r.), natomiast spadają – 

w świętokrzyskim (z 82% do 62%).  

Wartość majątku trwałego w przedsiębiorstwach (25,3 tys. zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca) 

w Polsce Wschodniej stanowi jedynie ok. 60% średniej krajowej (41,9 tys. zł), wahając się od 54% 

w lubelskim do 69% w świętokrzyskim. Od 2008 roku średnia dla Polski Wschodniej jest stabilna, co 

oznacza, że w skali makroregionu nie następuje zmniejszanie luki w relacji do reszty kraju. 

 

Wykres 44. Wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca, Polska = 100 

Wykres 45. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 
1 mieszkańca, Polska = 100 

  

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Eksport 

Województwa Polski Wschodniej charakteryzują się relatywnie niskim poziomem eksportu. Udział 

eksportu w makroregionie stanowił w 2013 r. 22,4% PKB (wzrost o 2,7 p.p. do 2006 r.), podczas gdy 

średnio w kraju wyniósł on 38,5% (wzrost o 3,6 p.p.). Najbardziej nastawionymi na eksport 

województwami w Polsce Wschodniej są podkarpackie, w którym udział eksportu w PKB wynosił 

31,3% (odnotowało też największy wzrost - o 3,9 p.p.) oraz warmińsko-mazurskie (26,0%). Udział 

eksportu w pozostałych województwach nie przekraczał 20% PKB (podlaskie 20,0%, świętokrzyskie 

17,7%, lubelskie 15,2%). 
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Wykres 46.   Udział eksportu w PKB wg województw w latach 2006 i 2013 (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2013 roku”, 
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 

 

2.1.2 Innowacyjność 

 

Innowacyjność jest jednym z kluczowych elementów zwiększających konkurencyjność i efektywność 

gospodarki. Makroregion Polski Wschodniej (z wyjątkiem woj. podkarpackiego) charakteryzuje się 

bardzo niskim poziomem innowacyjności, zarówno na tle pozostałych regionów Polski jaki i Europy. 

Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w badaniach regionalnej innowacyjności, zlecanych na potrzeby 

Komisji Europejskiej.46  

Prawie wszystkie regiony Polski Wschodniej zostały zakwalifikowane do grupy tzw. skromnych 

innowatorów.47 Wyjątkiem jest województwo podkarpackie, które znalazło się wśród 5 polskich 

regionów określonych jako umiarkowani innowatorzy. 

Analiza zmian w latach 2004-201048 wskazuje, że właśnie województwo podkarpackie (obok 

małopolskiego i zachodniopomorskiego) najbardziej poprawiło swój potencjał innowacyjny49. 

Wzrost w tej kategorii odnotowały jeszcze województwa wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. 

Pozostałe regiony Polski Wschodniej zmniejszyły swoją innowacyjność, szczególnie silnie 

województwa podlaskie, lubelskie oraz świętokrzyskie. 

                                                           
46

 Regional Innovation Scoreboard 2014. Opracowany wskaźnik bazuje na 11 czynnikach podzielonych na 3 
grupy: katalizatory (szkolnictwo wyższe oraz wydatki publiczne na B+R), aktywność przedsiębiorstw (wydatki 
firm na B+R, inne wydatki firm na innowacje, odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w oparciu o 
wewnętrzne zasoby, odsetek firm współpracujących z innymi w zakresie innowacji, liczba patentów) oraz efekty 
(odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe, odsetek firm wprowadzających 
innowacje marketingowe lub organizacyjne, zatrudnienie w sektorze wysokich technologii, udział produktów 
innowacyjnych w sprzedaży). 
47

 Skromni innowatorzy – regiony  poniżej 50% średniego wskaźnika dla UE-28, umiarkowani innowatorzy – 
regiony z wynikiem między 50% a 90% średniej UE-28 
48

 Wskaźnik Regional Innovation Scoreboard 2014 opiera się w większości na danych z 2010 r. Wynika to z 
braku dostępności części danych bezpośrednio w bazach Eurostat i długiego czasu ich zbierania od krajów 
członkowskich, a także czasu od momentu zebrania danych do publikacji raportu. 
49

 Potencjał innowacyjny określony jako wartość syntetycznego wskaźnika innowacyjności Regional Innovation 
Scoreboard. 
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Mapa 14. Potencjał innowacyjny  regionów Europy
50

 
(2010) 

Mapa 15. Zmiana potencjału innowacyjnego regionów w 
latach 2004-2010 

  

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2014 

 

Dekompozycja wskaźnika potencjału innowacyjnego pokazuje, że jedynymi czynnikami, w których 

regiony Polski Wschodniej plasują się na równi lub powyżej średniej, są jakość kapitału ludzkiego 

(mierzona jako odsetek osób z wyższym wykształceniem) oraz wydatki firm na innowacje inne niż 

B+R. We wszystkich innych dziedzinach (w szczególności w zakresie wydatków firm na B+R, 

innowacyjności w oparciu o wewnętrzne zasoby i we współpracy z innymi, liczby patentów, 

wprowadzania innowacji na rynek, zatrudnienia w sektorze wysokich technologii) regiony Polski 

Wschodniej (podobnie jak pozostałe regiony Polski) znalazły się wyraźnie poniżej europejskiej 

średniej. Warto zauważyć jednak lepszy wynik województwa podkarpackiego niż całego 

makroregionu w 2 dziedzinach: wydatków firm na B+R jako % PKB (największy udział ze wszystkich 

województw w Polsce) oraz odsetka osób zatrudnionych w sektorze wysokich technologii (10-ty 

wynik w kraju). 

Łączne wydatki przedsiębiorstw w Polsce na innowacje wyniosły w 2013 r. 32,9 mld zł, z czego 12,0 

mld przypada na sektor usług, a 21,0 mld na sektor przemysłowy. Oznacza to spadek łącznych 

nakładów o 6,8% w porównaniu z 2008 r. (wzrost o 12,3% w usługach i spadek o 15,1% w przemyśle). 

Największy udział w wydatkach na innowację w Polsce ogółem stanowią nakłady na środki trwałe 

(62,2%), w dalszej kolejności – działalność B+R (20,6%), zakup oprogramowania (8,7%) oraz 

marketing innowacyjnych produktów (2,6%).51 Struktura wydatków innowacyjnych w Polsce 

Wschodniej charakteryzuje się jeszcze większym udziałem wydatków na środki trwałe (66,8%) oraz 

działalność B+R (27,8%), kosztem pozostałym kategorii.  

  

                                                           
50

 Dane dotyczą 190 regionów z 22 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii 
51

 Na podstawie danych z 2013 r. 
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Wykres 47. Nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach w 2013 r. wg rodzajów działalności 

innowacyjnej, Polska Wschodnia 

Wykres 48. Nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach w 2013 r. wg rodzajów działalności 

innowacyjnej, Polska ogółem 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Maleje również udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Według 

danych GUS w sektorze usług spadł on w Polsce z 13,1% w 2008 r. do 9,3% w 2013. W Polsce 

Wschodniej jest on jeszcze niższy – w 2013 r. wyniósł 7,4%, wobec 10,4% w 2008 r. Najsilniejszy 

spadek odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (z 10,2% do 5,5%) oraz podkarpackim 

(z 13,3% do 7,8%) i świętokrzyskim (z 8,2% do 5,0%). Jedynym województwem, w którym nastąpił 

wzrost, jest podlaskie (z 8,0% do 9,0%).  

Analogiczna sytuacja występuje w sektorze przemysłu – w całym kraju odnotowano spadek udziału 

przedsiębiorstw inwestujących w innowacje z 17,1% w 2008 r. do 13,3% w 2013 r., natomiast 

w Polsce Wschodniej – z 17,1% do 14,1%. Największy spadek wystąpił w województwach lubelskim 

(z 17,6% do 12,1%) oraz świętokrzyskim (z 15,9% do 12,6%). W pozostałych województwach spadki 

były bardziej umiarkowane (w podkarpackim z 18,0% do 15,8%, podlaskim z 19,7% do 17,3%, 

warmińsko-mazurskim z 14,7% do 13,7%). 
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Wykres 49. Udział % przedsiębiorstw sektora usług, które 
poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

Wykres 50. Udział % przedsiębiorstwa sektora przemysłu, 
które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zarówno w skali całego kraju, jak i w Polsce Wschodniej zmniejsza się również stopień współpracy 

między firmami w zakresie działalności innowacyjnej. Udział przedsiębiorstw w sektorze usług 

prowadzących taką współpracę spadł ponad 2-krotnie: z 6,7% w 2008 r. do 2,9% w 2013 r. W ujęciu 

regionalnym najsilniejszy spadek odnotowano w woj. świętokrzyskim: z 6,1% do 0,9% oraz lubelskim 

(z 5,2% do 1,3%). Zmniejszyła się także skala współpracy w działaniach innowacyjnych w sektorze 

przemysłu, choć skala spadku nie była nieco mniejsza: w 2013 taką współpracę deklarowało 5,2% 

przedsiębiorstw, podczas gdy w 2008 r. było to 8,5%. Jedynym województwem, w którym udział ten 

lekko wzrósł, było świętokrzyskie (z 5,5% do 5,6%). 

Wykres 51. Udział % przedsiębiorstw sektora usług, które 
współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 

Wykres 52. Udział % przedsiębiorstw sektora przemysłu, 
które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W latach 2008-2013 w Polsce Wschodniej udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie 

ulepszonych w wartości sprzedaży ogółem52 zmniejszył się z 12,4% do 7,2%. W skali kraju 

odnotowano mniejszy spadek – z 14,7% do 11,5%. Zwraca uwagę szczególnie duża dynamika spadku 

w woj. warmińsko-mazurskim (o 13 p.p.). Najkorzystniej wygląda sytuacja w woj. podkarpackim, w 

którym udział ten wyniósł 12,3%.  

Podobne spadki można zaobserwować w danych o udziale przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem. W makroregionie Polski 

Wschodniej widać wyraźne zmniejszenie udziału produktów innowacyjnych w przychodach ze 

sprzedaży: z 10,4% do 5,6%, przy spadku z 12,4% do 8,7% w całej Polsce. Analogicznie do sytuacji w 

przypadku produktów nowych/istotnie ulepszonych, największy spadek wystąpił w woj. warmińsko-

mazurskim – z 13,4% do 2,4%. Mimo spadku, najlepsza sytuacja jest w woj. podkarpackim, gdzie 

udział ten wyniósł w 2013 r. 8,5%. 

Wykres 53. Udział produkcji sprzedanej wyrobów 
nowych/istotnie ulepszonych w przeds. przemysłowych w 

wartości sprzedaży wyrobów ogółem 

Wykres 54. Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Działalność badawczo – rozwojowa (B+R) 

Niska pozycja Polski w rankingach innowacyjności wynika m.in. z bardzo niskich całkowitych 

wydatków na badania i rozwój (GERD).53 Łącznie w 2013 roku wyniosły one 14,4 mld zł, co 

stanowiło 0,87% PKB, przy średniej UE-28 2,01%. Pod względem wydatków GERD Polska znajdowała 

się na 20. miejscu na 28 krajów UE, co oznacza awans o 2 pozycje od 2007 roku. 

Sytuacja w Polsce Wschodniej kształtuje się jeszcze mniej korzystnie. Wydatki B+R  wyniosły w 2013 

roku 0,67% PKB, co oznacza, że w całym makroregionie inwestuje się w prace badawczo-rozwojowe 

istotnie mniej niż przeciętnie w Polsce (o 0,20 p.p.) i aż o 1,34 p.p. mniej niż średnia UE-28. Polska 

Wschodnia pod względem wydatków GERD powoli zmniejsza jednak dystans do kraju i Unii 

Europejskiej – w latach 2007-2013 wydatki wzrosły w PW o 0,35 p.p., przy wzroście o 0,31 p.p. 

w Polsce i 0,23 w UE-28. Wzrost ten jest jednak mocno zróżnicowany regionalnie. 

Największy wzrost wydatków na B+R odnotowało województwo podkarpackie (aż o 0,87 p.p. 

w latach 2007-2013), które w ostatnich latach należy do regionów o największej skali nakładów na 

                                                           
52

 Dane odnoszą się jedynie do przedsiębiorstw przemysłowych 
53

 GERD – ang. gross domestic expenditure on research and development  
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badania i rozwój w relacji do PKB (wyprzedza je tylko mazowieckie i małopolskie) i zdecydowanym 

liderem w Polsce Wschodniej. Niższa dynamika wzrostu była widoczna w województwach podlaskim 

(+ 0,34 p.p. do 0,54%) oraz świętokrzyskim (+0,24 p.p. do 0,35%), które jednak mimo istotnego 

zwiększenia nakładów nadal wydaje na B+R najmniej. Niepokojący jest wyraźny spadek nakładów 

w 2013 roku w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim, który zredukował większość 

wzrostu w okresie 2007-2012.54 

Tabela 6. Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB (%) w latach 2002-2013 (GERD) 

 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS oraz Eurostat 

 

Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD)55 wyniosły w Polsce w 2013 roku 6,3 mld zł, co 

stanowi 0,38% PKB w skali całego kraju. Mimo dynamicznego wzrostu w latach 2006-2013 (prawie 

4-krotnie w relacji do PKB), wciąż są one dużo niższe niż w UE-28 (1,27%)56. Mniejszy jest również 

ich udział w relacji do całkowitych wydatków na B+R (GERD) – w Polsce stanowi on 43,6%, w krajach 

UE-28 63,7%. 

Udział BERD w PKB Polski Wschodniej rósł w tym okresie nieco wolniej (z 0,17% do 0,34%). Mimo, 

że jego średnia wartość jest na poziomie zbliżonym do średniej krajowej, to jednak jest on bardzo 

mocno zróżnicowany regionalnie. Zdecydowanie najwyższą wartość przyjmuje w woj. podkarpackim 

(0,99%), co stanowi najwyższy udział BERD w PKB województwa w Polsce. W pozostałych 

województwach wysokość BERD kształtowała się wyraźnie poniżej średniej dla Polski, wahając się od 

0,07% w warmińsko-mazurskim, do 0,14% w świętokrzyskim. 

  

                                                           
54

 Wydatki GERD w wartościach nominalnych wzrosły w woj. podkarpackim o 637 mln zł, podlaskim o 149 mln, 
świętokrzyskim o 105 mln, lubelskim o 156 mln, warmińsko-mazurskim o 65 mln.  
55

 BERD – ang. business expenditure on research and development 
56

 Dane Eurostat za 2013 rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

zmiana 

2002-

2007 

(p.p.)

zmiana 

2007-

2013 

(p.p.)

 lubelskie 0,41     0,39     0,45     0,46     0,43     0,52     0,47     0,56     0,64     0,62     1,02     0,61     0,11     0,09     

 podkarpackie 0,36     0,33     0,28     0,29     0,38     0,34     0,35     0,36     0,92     0,90     1,02     1,21     0,02 -    0,87     

 podlaskie 0,19     0,19     0,24     0,27     0,25     0,20     0,26     0,21     0,32     0,39     0,39     0,54     0,01     0,34     

 świętokrzyskie 0,06     0,06     0,07     0,08     0,08     0,11     0,26     0,41     0,45     0,36     0,30     0,35     0,05     0,24     

 warmińsko-mazurskie 0,25     0,22     0,21     0,24     0,18     0,29     0,23     0,31     0,44     0,48     0,49     0,36     0,05     0,06     

Polska Wschodnia 0,28     0,26     0,27     0,29     0,29     0,32     0,33     0,39     0,60     0,59     0,71     0,67     0,04     0,35     

Polska 0,56     0,54     0,56     0,57     0,55     0,56     0,60     0,67     0,72     0,75     0,89     0,87     0,00     0,31     

EU-28 1,81     1,80     1,76     1,76     1,78     1,78     1,85     1,94     1,93     1,97     2,01     2,01     0,03 -    0,23     
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Wykres 55. Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) i pozostałe wydatki B+R [w % PKB] wg 
województw w latach 2006 i 2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat 

 

Warto zwrócić uwagę na rosnącą dominację województwa podkarpackiego w całkowitych wydatkach 

makroregionu na B+R. Szczególnie widoczne jest to w wydatkach przedsiębiorstw (BERD), gdzie 

udział woj. podkarpackiego osiągnął już 75% całkowitych wydatków w Polsce Wschodniej. Istotny 

wzrost nakładów na B+R przedsiębiorstw woj. podkarpackiego trwa już 4 rok z rzędu, co wskazuje na 

trwały, pozytywny trend w tym regionie. Również w całkowitych wydatkach na B+R (GERD) 

województwo podkarpackie zajmuje pierwszą pozycję w makroregionie – z udziałem prawie 2-

krotnie większym (47%) niż drugie w tej kategorii województwo lubelskie (24%). 

Wykres 56. Udział poszczególnych województw Polski Wschodniej w GERD (lewy panel) i BERD (prawy panel) 
poniesionych w makroregionie. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Utrzymuje się dystans dzielący Polskę Wschodnią od Polski ogółem w udziale osób zatrudnionych 

w B+R wśród pracujących ogółem.57 Mimo wyraźnego wzrostu od 2008 r. (z 0,47% do 0,64%) wciąż 

jest on wyraźnie poniżej średniego udziału w Polsce (0,93%). Podobnie jak w nakładach finansowych 

na B+R, również w dziedzinie zatrudnienia liderem makroregionu jest województwo podkarpackie, 

w którym po okresie dynamicznego wzrostu (o 0,52 p.p. od 2008 r.) zatrudnionych w B+R jest 0,9% 

ogółu pracujących. Stanowi to 36% wszystkich zatrudnionych w dziedzinie badań i rozwoju w Polsce 

Wschodniej. Stosunkowo wysokim zatrudnieniem w B+R charakteryzuje się również woj. lubelskie 

(0,77% ogółu pracujących), jednak wykazuje ono wyraźnie niższą dynamikę (wzrost o 0,07 p.p. od 

2008 r.). Pozostałe województwa Polski Wschodniej wykazują wyraźnie niższy odsetek zatrudnionych 

w B+R niż średnio w kraju (od 0,27% w świętokrzyskim do 0,58 w podlaskim).   

Wykres 57. Udział osób zatrudnionych w B + R w 
pracujących ogółem (w %) 

Wykres 58. Udział poszczególnych województw w łącznej 
liczbie zatrudnionych w B+R w Polsce Wschodniej 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jednym z głównych mierników efektów działalności innowacyjnej jest liczba udzielanych patentów. 

W 2014 roku w Polsce udzielono ich 2490, tj. o 61% więcej, niż w roku 2009, podczas gdy liczba 

udzielonych praw ochronnych na wzory użytkowe wzrosła o 36% do 586. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że liczba patentów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców rosła szybciej Polsce Wschodniej 

(wzrost o 83% do 37,1), niż w skali całego kraju (wzrost o 61% do 64,7) wciąż jednak stanowi 

jedynie 57% średniej dla Polski. Najlepiej pod tym względem wypada województwo lubelskie (61,3 

patentów na 1 mln mieszkańców) oraz podkarpackie (35,7), słabiej – województwa świętokrzyskie 

(26,1), podlaskie (26,0) i warmińsko-mazurskie (22,1), które jednak odnotowało największy wzrost 

(ponad 3,5-krotny od 2009 r.). 

  

                                                           
57

 Do zatrudnionych związanych bezpośrednio z działalnością B+R zaliczani są pracownicy przeznaczający na tą 
działalność co najmniej 10% swojego ogólnego czasu pracy. Liczba osób zatrudnionych liczona jest w tzw. EPC - 
ekwiwalentach pełnego czasu pracy . Jeden EPC oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność 
B+R.   
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Wykres 59. Udzielone patenty na wynalazki krajowe przez Urząd Patentowy RP na 1 mln mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

2.1.3 Nauka 

 

Ośrodki akademickie z Polski Wschodniej nie należą do krajowej czołówki. W rankingu Perspektywy 

201558 znalazło się 13 uczelni z makroregionu, z których najwyższe, 23 miejsce zajął Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku. Najwięcej uczelni w pierwszej 50 rankingu posiada Lublin (Uniwersytet 

Medyczny 25 miejsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 26, Katolicki Uniwersytet Lubelski 32, 

Politechnika Lubelska 41, Uniwersytet Przyrodniczy 43). Wśród najlepszych 50 uczelni w Polsce 

znalazły się jeszcze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna (35), Uniwersytet w Białymstoku 

(40), Politechnika Rzeszowska (45) oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (49). Główne zmiany 

w rankingu wśród uczelni Polski Wschodniej w latach 2006-2015 to awans do najlepszej 50 pierwszej 

uczelni z Podkarpacia – Politechniki Rzeszowskiej oraz woj. świętokrzyskiego – Politechniki 

Świętokrzyskiej. Również Białystok i Lublin zwiększyły o 1 liczbę uczelni w pierwszej 50 rankingu. 

Warto jednak odnotować, że w dziedzinie nauk o zdrowiu status Krajowego Wiodącego Ośrodka 

Naukowego  uzyskało w 2012 r. Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku, które tworzą 

wydziały Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz  Instytut 

Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, , a centrum prowadzi współpracę z ośrodkami w Belgii i 

Hiszpanii. Warunkami nadania statusu jest m.in. prowadzenie badań naukowych na najwyższym 

poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów 

doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości 

kształcenia. 

W latach 2006-2014 w Polsce Wschodniej nie zmienił się znacząco potencjał kadrowy uczelni 

akademickich. Liczba nauczycieli akademickich przypadająca na 10 tys. mieszkańców minimalnie 

spadła (o 0,7 do 20,3) i cały czas kształtuje się wyraźnie poniżej średniej dla Polski (25,1). 

Zdecydowanie najlepiej wypada w tym zestawieniu województwo lubelskie, będące najsilniejszym 

ośrodkiem akademickim w makroregionie. W województwie podlaskim analizowany wskaźnik był na 
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poziomie zbliżonym do średniej ogólnopolskiej, natomiast w pozostałych województwach Polski 

Wschodniej ukształtował się istotnie słabiej niż w pozostałej części kraju. 

Również popularność studiów doktoranckich, mimo wyraźnej tendencji wzrostowej, nadal jest 

wyraźnie niższa w Polsce Wschodniej niż w całym kraju. W latach 2006-2014 liczba uczestników 

studiów doktoranckich przypadająca na 10 tys. mieszkańców wzrosła w makroregionie z 4 do 6,5, 

natomiast w Polsce ogółem – z 8 do 11,3. Ponownie najlepiej wypada pod tym względem woj. 

lubelskie, w którym odsetek osób na studiach doktoranckich jest większy niż średnio w kraju 

i w ostatnich latach wykazywał wyraźny wzrost. Najmniejszą popularnością studia te cieszą się w woj. 

podkarpackim i świętokrzyskim. 

Wykres 60. Liczba nauczycieli akademickich przypadająca 
na 10 tys. mieszkańców 

Wykres 61. Liczba uczestników studiów doktoranckich 
przypadająca na 10 tys. mieszkańców 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Uczelnie i naukowcy z Polski Wschodniej w relatywnie małym stopniu korzystają z grantów na 

badania naukowe przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki.59 Średnia wartość przyznanego 

finansowania na 1 mieszkańca wynosiła w latach 2011-2014 od 4 do 6,6 zł, co stanowiło ok 26% 

średniej wartości dla całego kraju. Wartość ta była jednak istotnie zróżnicowana regionalnie: 

najwyższe wskaźniki osiągnęły województwa warmińsko mazurskie (średnio 42% w analizowanym 

okresie), lubelskie (41%) oraz podlaskie (36%). Negatywnie wyróżniają się województwa 

podkarpackie (7%) oraz świętokrzyskie (6%). 

  

                                                           
59

 Narodowe Centrum Nauki jest agencja powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań 
podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu 
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie 
zastosowanie komercyjne.  
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Wykres 62. Wartość przyznanego finansowania w konkursach NCN na 1 mieszkańca 

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki, opracowanie własne 
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najważniejsze wnioski z analizy wskaźnikowej 

 

 Województwa Polski Wschodniej są relatywnie mało konkurencyjne na tle pozostałej części kraju oraz 

regionów Unii Europejskiej. Zarówno w rankingu regionalnej konkurencyjności, pokazującym w 

syntetyczny sposób poziom konkurencyjności regionów UE-28, jak i rankingu atrakcyjności 

inwestycyjnej województw w Polsce, wszystkie województwa Polski Wschodniej zostały sklasyfikowane 

na odległych miejscach. Utrzymuje się dystans dzielący makroregion od Polski ogółem oraz Polski 

Zachodniej w dziedzinie przedsiębiorczości. O ok. 40% mniejsza jest również wartość środków trwałych 

oraz nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przedsiębiorstwa Polski Wschodniej są w 

mniejszym stopniu obecne na zagranicznych rynkach, na co wskazuje relatywnie niski udział eksportu w 

PKB. 

 Makroregion Polski Wschodniej jest generalnie mniej innowacyjny niż pozostałe regiony Polski, ale 

pozytywnie wyróżnia się w tej dziedzinie województwo podkarpackie. W rankingu innowacyjności 

regionów UE-28 województwa Polski Wschodniej zostały sklasyfikowane jako „skromni innowatorzy”, z 

wyjątkiem podkarpackiego, zaliczonego do grupy „umiarkowanych innowatorów”. W latach 2008-2014 

w Polsce Wschodniej, podobnie jak w całym kraju, pogorszyły się wskaźniki GUS z dziedziny 

innowacyjności: spadły łączne nakłady na innowacje, zmniejszył się udział przedsiębiorstw, które 

poniosły nakłady na działalność innowacyjną, oraz odsetek firm współpracujących w dziedzinie 

innowacji.  

 Rósł natomiast udział całkowitych nakładów na badania i rozwój (GERD) w PKB – Polska Wschodnia w 

tej dziedzinie odrobiła część dystansu dzielącego ją od reszty kraju. Nakłady na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw (BERD) rosły w makroregionie wolniej niż w Polsce ogółem, ale pozytywnie wyróżnia 

się w tym zakresie województwo podkarpackie – które po dynamicznych wzrostach w ostatnich latach 

osiągnęło najwyższy udział wydatków BERD w PKB ze wszystkich województw w Polsce. Województwo 

podkarpackie zostało również liderem makroregionu pod względem udziału zatrudnionych w B+R, ale 

Polska Wschodnia jako całość utrzymuje dystans w tej dziedzinie do Polski ogółem. W zakresie efektów 

działalności innowacyjnej, średnia liczba przyznawanych patentów wciąż jest wyraźnie poniżej 

przeciętnej dla Polski, ale dynamika wzrostu w Polsce Wschodniej jest wyższa. 

 W obszarze nauki utrzymuje się dystans dzielący Polskę Wschodnią od reszty kraju. Najsilniejszą 

pozycję w świecie akademickim posiadają uczelnie z Lublina, z których aż 5 znalazło się wśród 50 

najlepszych uczelni rankingu Perspektywy. Nie zmienił się znacząco potencjał kadrowy uczelni, który 

jest istotnie niższy niż w skali całego kraju, ale w tym zakresie wyraźnie wyróżnia się województwo 

lubelskie. W latach 2006-2014 wzrosła popularność studiów doktoranckich w całym makroregionie, ale 

wciąż jest mniejsza niż w pozostałej części kraju. Uczelnie i naukowcy z Polski Wschodniej w znacznie 

mniejszym stopniu korzystają również z grantów na badania naukowe przyznawane przez Narodowe 

Centrum Nauki. 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźników syntetycznych 

 Zgodnie przeprowadzoną analizą dyskryminacji, w latach 2007-2013 ogółem poziom innowacyjności i 

konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju nauki w makroregionie Polski Wschodniej nie zmienił się 

istotnie statystycznie w relacji do reszty kraju. Makroregion Polski Wschodniej in minus na tle kraju 
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wyróżniał się w 2006 r. oraz w 2013 r., zwłaszcza w zakresie konkurencyjności gospodarki.  

 O ile w przypadku działalności badawczo-rozwojowej, dla województw makroregionu charakterystyczne 

były poniżej przeciętne wartości wskaźników i niewielka była ich zmienność, to w przypadku 

działalności innowacyjnej sytuacja w Polsce Wschodniej była wysoce zróżnicowana (por. wyniki analizy 

skupień). Uwagę zwraca zwłaszcza wysoka pozycja województwa podkarpackiego w wynikach analizy 

skupień wg danych za 2013 r. 

 Województwa makroregionu znalazły się w skupieniach (zgrupowaniach obejmujących jednostki 

przestrzenne podobne do siebie ze względu na wybrane wskaźniki), które charakteryzują na ogół 

ujemne wartości centroidów, a zatem najczęściej poniżej przeciętne w skali kraju wartości 

wyróżnionych wskaźników konkurencyjności, innowacyjności i nauki. Zmiana poziomu rozwoju 

makroregionu wg wyróżnionych kategorii w okresie 2007-2013 nie była istotna, co znalazło swe 

potwierdzenie również w wynikach przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej.  

 Dla obszaru tematycznego innowacyjności i konkurencyjności analizę skupień przeprowadzono na 

wskaźnikach stanowiących statystyczne składowe główne. Uzasadnieniem dla tej procedury było 

wysokie skorelowanie zmiennych wejściowych, co zostało stwierdzone na podstawie statystycznej 

analizy rzetelności. Szczegóły nt. tej procedury przedstawione są w załączniku. Kolejność jednostek 

przestrzennych w nagłówkach poniższych tabel analizy skupień podana jest wg rosnącej odległości od 

centroidu skupienia, tj. od województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań 

charakterystyczne. 

wykorzystane 

wskaźniki 

wymiar 

konkurencyjność 

wymiar 

nauka 

wymiar 

innowacyjność 

(+) liczba aktywnych 

przedsiębiorstw na 10 tys. 

mieszkańców 

(+) wartość brutto środków 

trwałych w sektorze 

przedsiębiorstw na 1 mieszkańca 

(+) nakłady inwestycyjne 

przedsiębiorstw na 1 mieszkańca 

(+) wartość eksportu jako procent 

PKB 

(+) liczba uczestników 

studiów doktoranckich na 10 

tys. mieszkańców 

(+) liczba nauczycieli 

akademickich na 10 tys. 

mieszkańców 

(+) liczba uczelni wyższych w 

grupie 50 najlepszych wg 

popularnego rankingu szkół 

wyższych miesięcznika 

edukacyjnego „Perspektywy” 

odniesiona do liczby 

mieszkańców 

(+) nakłady publiczne na B+R jako 

procent PKB 

(+) nakłady przedsiębiorstw na B+R jako 

procent PKB 

(+) udział przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w 

przedsiębiorstwach przemysłowych 

(+) udział osób zatrudnionych w B+R jako 

procent zatrudnionych ogółem 

(+) liczba udzielonych patentów na 

wynalazki krajowe na 1 mln 

mieszkańców 

(+) udział przedsiębiorstw sektora usług, 

które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną 

(+) udział przedsiębiorstw sektora 

przemysłu, które poniosły nakłady na 

działalność innowacyjną 
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zidentyfikowane 

skupienia  

2006 r. 

 kategoria 

skupienie I: 

mazowieckie 

skupienie II: 

pomorskie, 

śląskie, 

dolnośląskie 

skupienie III: 

wielkopolskie, 

łódzkie, 

zachodniopo-

morskie, 

małopolskie 

skupienie IV: 

podlaskie, 

opolskie, 

podkarpackie, 

świętokrzyski

e, lubelskie 

skupienie V: 

warmińsko-

mazurskie, 

kujawsko-

pomorskie, 

lubuskie 

innowacyjność: B+R 

(składowa I) 
2,9 0,4 0,4 -0,7 -0,7 

innowacyjność: działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw 

(składowa II) 

0,3 1,0 -1,2 0,8 -0,9 

konkurencyjność 2,2 1,0 0,3 -1,1 -0,4 

nauka 1,6 0,5 0,7 -0,7 -0,9 

 

2013 r. 

 kategoria 

skupienie I: 

dolnośląskie, 

małopolskie, 

mazowieckie 

skupienie II: 

wielkopolskie, 

śląskie, 

pomorskie 

skupienie III: 

podkarpackie 

skupienie IV: 

łódzkie, 

zachodniopo-

morskie, 

kujawsko-

pomorskie, 

lubelskie 

skupienie V: 

opolskie, 

warmińsko-

mazurskie, 

lubuskie, 

świętokrzy-

skie, 

podlaskie 

innowacyjność: B+R i 

działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw usługowych 

(składowa I) 

1,7 0,0 -0,7 0,0 -1,0 

innowacyjność: przychody z 

działalności innowacyjnej w 

przemyśle (składowa II) 

-0,1 1,5 1,5 -0,7 -0,7 

innowacyjność: odsetek 

innowacyjnych przeds. 

przemysłowych (składowa III) 

0,5 -0,8 2,4 -1,0 0,5 

konkurencyjność 1,2 0,8 -0,9 -0,4 -0,7 

nauka 1,5 0,1 -1,5 0,2 -0,8 
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wartości 

wskaźników 

syntetycznych 

odległości od 

regionu 

wzorcowego 

 

(unitaryzowane 

odległości 

euklidesowe od 

regionu 

wzorcowego, 

pożądane niskie 

wartości) 

 

wartości 

wskaźników 

w 

porównaniu 

ze średnią dla 

Polski 

 

(liczba odchyleń 

standardowych 

od średniej, 

pożądane wysokie 

wartości) 
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2.2 Kapitał ludzki i rynek pracy 
 

2.2.1 Demografia i migracja 

 

Niekorzystne trendy demograficzne oraz ujemne saldo migracji zagranicznej powodują 

systematyczny spadek liczby ludności Polski. W latach 2000-2009 ludność Polski ogółem zmniejszyła 

się o 87 tys. (z 38,254 mln do 38,167 mln). Oficjalne dane GUS pokazują duży wzrost w 2010 r. (aż o 

362 tys.), jednak wynika on przede wszystkim z aktualizacji danych na podstawie Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 r.60 W kolejnych latach liczba ludności znów zaczęła się zmniejszać, osiągając 

w 2014 roku poziom 38, 479 mln, tj. o 51,3 tys. mniej niż w 2010 r. Spadek w tym okresie wynikał 

przede wszystkim z ujemnego salda migracji (-46,6 tys.61), w mniejszym zaś stopniu z ujemnego 

przyrostu naturalnego (-4,7 tys.). 

Najliczniejszymi województwami Polski Wschodniej są województwa lubelskie (2,148 mln) oraz 

podkarpackie (2,129 mln). Dużo mniej mieszkańców zamieszkuje pozostałe 3 województwa: 

warmińsko-mazurskie (1,444 mln), świętokrzyskie (1,263 mln) oraz podlaskie (1,192 mln). 

W latach 2000-2014 najszybciej zmniejszała się populacja w województwach świętokrzyskim (-3,0%) 

oraz lubelskim (-2,6%). Wzrost liczby ludności odnotowano w 2 województwach Polski Wschodniej: 

podkarpackim (+1,3%) oraz warmińsko-mazurskim (+1,2%). Ogółem, liczba ludności makroregionu 

zmniejszyła się w latach 2000-2014 o 0,9%.62 

Według prognoz GUS63 w kolejnych latach spadek ludności Polski będzie przyspieszać. O ile 

w latach 2015-2020 będzie to średnio 57 tys. rocznie, to już w latach 2020-2025 dynamika spadków 

osiągnie poziom 79 tys. rocznie, w latach 2025-2030 111 tys., , a w latach 2030-2050 – aż 162 tys. 

rocznie. W konsekwencji, populacja Polski zmniejszy się do 2050 roku o 11,8%, z poziomu 38,478 

mln do 33,951 mln osób. 

Jeszcze trudniejsza będzie sytuacja województw Polski Wschodniej. Całkowita liczba ludności 

spadnie w nich do 2050 roku z 8,176 mln do 6,748 mln (17,5%), przy czym w 2 województwach 

spadki przekroczą 20% populacji (w świętokrzyskim 22,7%, w lubelskim 20,4%). W najlepszej 

sytuacji będzie województwo podkarpackie, w którym ubytek ludności wyniesie 12,2% i będzie na 

poziomie zbliżonym do średniej w kraju. 

  

                                                           
60

 Suma przyrostu naturalnego i salda migracji w 2010 r. wyniosła jedynie +33 tys., pozostałą część stanowi 
efekt nowego spisu. 
61

 Saldo migracji obejmuje jedynie migracje zagraniczne na pobyt stały, nie uwzględnia znacznie większych 
migracji na pobyt czasowy. 
62

 Mimo „wzrostu” liczby ludności w 2010 r. wynikającego z uwzględnienia wyników nowego spisu (por. przypis 
1). 
63

 Prognoza ludności opracowana w 2014 roku na lata 2014-2050. Wiek przedprodukcyjny - 0 do 17 lat, wiek 
produkcyjny - od 18 lat do wieku emerytalnego, wiek poprodukcyjny - powyżej wieku emerytalnego.  Wiek 
emerytalny dla roku 2015 mężczyźni 65,75, kobiety 60,75, dla roku 2020 mężczyźni 67, kobiety 62, dla roku 
2025 mężczyźni 67, kobiety 63,25, dla roku 2030 mężczyźni 67, kobiety 64,5, dla roku 2035 mężczyźni 67, 
kobiety 65,75, od roku 2040 mężczyźni i kobiety 67 lat. 
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Wykres 63. Zmiana liczby ludności ogółem w latach 2000-
2014, rok 2000 = 100 

Wykres 64. Prognoza GUS z 2014 r. liczby ludności ogółem 
w latach 2015-2050, rok 2014=100 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zmiany demograficzne oraz migracje ludności, które zaszły w makroregionie Polski Wschodniej 

w latach 2004-2014, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem na poziomie lokalnym. Największe 

spadki liczby ludności64 odnotowano w powiatach hajnowskim (-8,2%), m. Przemyśl (-6,5%), bielskim 

(-6,0%), m. Chełm (-5,5%), siemiatyckim (-5,5%), m. Kielce (-5,1%) oraz opatowskim (-5,0%). Na 

przeciwległym biegunie znalazły się powiaty, w którym liczba mieszkańców istotnie wzrosła: 

olsztyński (+9,4%), lubelski (+8,2%), ełcki (+6,4%) oraz kielecki (+5,4%). Na poziomie gmin szczególnie 

duże zagęszczenie gmin ze spadkiem liczby ludności powyżej 5,4% można zaobserwować na 

południowym krańcu województwa podlaskiego. 

Mapa 16. Zmiana liczby ludności w % w latach 2004-2014 
na poziomie powiatów 

Mapa 17. Zmiana liczby ludności w % w latach 2004-2014 
na poziomie gmin 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

                                                           
64

 W opisie zmian liczby ludności pominięto powiaty, w których była ona wynikiem zmiany granic powiatu w 
analizowanych okresie: Krasnostawski, m. Rzeszów oraz chełmski. 
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Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmniejszającą się liczbę ludności, jest bardzo niski 

współczynnik dzietności.65 Dla Polski Wschodniej spadł on z 1,31 w 2007 r. do 1,23 w roku 2014, i 

jest jeszcze niższy niż średnia dla całego kraju (1,29) oraz dla Polski Zachodniej (1,27). W podziale na 

województwa, najlepsza sytuacja występuje w woj. warmińsko–mazurskim (1,28), natomiast 

najgorsza – w świętokrzyskim (1,18). Na poziomie podregionów wskaźnik dzietności jest jeszcze 

mocniej zróżnicowany i waha się od 1,14 w tarnobrzeskim do 1,37 w bialskim. Przyjmuje się, że aby 

zapewnić prostą zastępowalność pokoleń (a więc w długim okresie zapewnić stabilną liczbę osób 

w wieku produkcyjnym), powinien on wynosić 2,1-2,15.66  

W konsekwencji, w makroregionie można zaobserwować szybki proces starzenia się ludności. 

Współczynnik obciążenia demograficznego, definiowany jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym, wzrósł z 25,8 (w 2000 r.) do 29,5 (w 2014 r.), a 

prognozy wskazują, że do 2050 roku wzrośnie on do 55,3, powyżej wartości tego wskaźnika dla Polski 

ogółem (52,2). W 2014 r. najwyższy był w woj. świętokrzyskim (32,6),  najniższy – w woj. warmińsko-

mazurskim (26,5), które jednak odnotowało największy wzrost od 2000 r. (5,3 p.p.). 

Wykres 65. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym w latach 2000 – 2014 oraz 

prognoza GUS na lata 2015-50 

Wykres 66. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym w latach 2000 – 2014 oraz 

prognoza GUS na lata 2015-50 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Z kolei liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

wzrosła w Polsce Wschodniej z 57,6 (2000 r.) do 102,6 (2014 r.), a do 2050 roku ma wzrosnąć do 

228,4. Podobną (choć nieznacznie niższą) dynamikę zmian można zaobserwować w całym kraju, co 

wynika z jednej strony z wchodzenia w wiek emerytalny roczników z powojennego wyżu 

demograficznego, a z drugiej – z coraz mniej licznych roczników przychodzących na świat. W regionie 

Polski Wschodniej, stosunkowo najmłodsze społeczeństwo ma woj. warmińsko-mazurskie (91 osób 

                                                           
65

 Współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu 
rozrodczego (15 - 49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością 
obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za 
niezmienne (GUS). 
66

 Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014 r., 
Główny Urząd Statystyczny 
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w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w 2014r.), najstarsze – woj. 

świętokrzyskie (120 na 100). 

Zmiany liczby ludności ogółem, w tym w szczególności coraz mniej liczne roczniki osiągające 

pełnoletność, powodują zmniejszanie się potencjalnych zasobów pracy. W 2014 roku liczba osób w 

wieku produkcyjnym67 wynosiła w Polsce Wschodniej 5,165 mln, tj. o 103 tys. mniej niż w roku 

2010 (-1,9%).68 Według prognoz GUS trend ten zostanie utrzymany i do 2020 roku liczba osób w 

wieku produkcyjnym spadnie o kolejne 94 tys. (-1,8%), natomiast do 2050 r. – aż o 1406 tys., tj. o 

27,2%.69 Dynamika spadków do 2020 r. będzie porównywalna z dynamiką w skali całego kraju (-

1,7%), natomiast później znacząco ją przewyższy (w Polsce do 2050 r. liczba ludności w wieku 

produkcyjnym spadnie o 21,4%). 

 

Wykres 67. Dynamika zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 oraz oczekiwana dynamika na 
lata 2014-2020 na podstawie prognozy GUS 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Powyższe statystyki zawierają w sobie osoby zameldowane na pobyt stały w Polsce, które w 

rzeczywistości przebywają za granicą. Liczbę emigrantów w wieku produkcyjnym z Polski 

Wschodniej przebywających czasowo za granicą, szacuje się na ok. 462 tys. (dane z 2011 r.), co 

oznacza, że co 10 mieszkaniec w wieku 20-59 lat przebywał za granicą dłużej niż 3 miesiące. 

Najwięcej osób wyjechało w województwach podlaskim, podkarpackim i warmińsko – mazurskim 

(odpowiednio 12,6%, 11,6% oraz 10,1%), mniej w województwach lubelskim (7,2%) oraz 

świętokrzyskim (7,1%). Średnia dla całego kraju wyniosła 7,2%, natomiast w Polsce Zachodniej 7,6%. 

  

                                                           
67

 Za ludność w wieku produkcyjnym przyjęto osoby w wieku 18-59/64 lata. 
68

 Na podstawie danych GUS o stanie ludności 
69

 Prognoza ludności opracowana w 2014 roku na lata 2014-2050. Wiek produkcyjny - od 18 lat do wieku 
emerytalnego. Wiek emerytalny uwzględnia wprowadzoną reformę emerytalną i wynosi: dla roku 2015 
mężczyźni 65,75, kobiety 60,75, dla roku 2020 mężczyźni 67, kobiety 62, dla roku 2025 mężczyźni 67, kobiety 
63,25, dla roku 2030 mężczyźni 67, kobiety 64,5, dla roku 2035 mężczyźni 67, kobiety 65,75, od roku 2040 
mężczyźni i kobiety 67 lat. 
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Wykres 68. Odsetek emigrantów w wieku 20-59 lat przebywających czasowo za granicą (powyżej 3 miesięcy) wg 
województw w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Obok emigracji zagranicznej, istotnym zjawiskiem wpływającym na liczbę ludności Polski Wschodniej 

oraz jej potencjalne zasoby pracy jest migracja wewnętrzna. Wszystkie województwa makroregionu 

charakteryzują się ujemnym saldem migracji wewnętrznych, a udział ludności opuszczającej regiony 

Polski Wschodniej należy do najwyższych w kraju. W latach 2006-2014 w ramach migracji 

międzywojewódzkich makroregion opuściło na stałe 1,5% mieszkańców70 (co oznacza utratę 124 tys. 

mieszkańców). W analizowanym okresie nie obserwowano również istotnych zmian w dynamice 

migracji wewnętrznej  – współczynnik salda migracji71 był stabilny i wynosił ok. 0,17% rocznie. 

Relatywnie największego ubytku mieszkańców wskutek migracji wewnętrznych doświadczyło 

województwo lubelskie (-2,0%) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po -1,7%). Jednocześnie, 

wśród kierunków migracji dominują blisko położone dynamicznie rozwijające się województwa 

„metropolitarne”, takie jak mazowieckie (będące głównym kierunkiem migracji dla mieszkańców 

województw lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego i drugim kierunkiem dla warmińsko-

mazurskiego i podkarpackiego), pomorskie (dla warmińsko-mazurskiego) oraz małopolskie (dla 

podkarpackiego i jako drugi kierunek dla mieszkańców świętokrzyskiego).  

  

                                                           
70

 W ujęciu netto, tj. po odjęciu osób, które napłynęły do makroregionu z innych województw 
71

 Współczynnik salda migracji = (napływ migracyjny – odpływ migracyjny) / średnia liczba ludności w badanym 
okresie 
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Wykres 69. Saldo migracji międzywojewódzkich na pobyt 
stały w relacji do ludności danego województwa ogółem 

Wykres 70. Napływ, odpływ i saldo migracji 
międzywojewódzkich w latach 2006-2014 w relacji do 

ludności danego województwa ogółem 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 71. Struktura salda migracji międzywojewódzkich na pobyt stały w latach 2006-2014 z uwzględnieniem kierunku 
migracji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Oprócz migracji na pobyt stały, część mieszkańców opuściło makroregion bez zmiany miejsca 

stałego zameldowania. Skalę migracji netto72 na pobyt czasowy można szacować bazując na danych 

GUS o liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy poza miejscem stałego zameldowania (dane z 

31.12.2014), lub na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. o liczbie ludności 

                                                           
72

 Migracja netto = napływ migracyjny – odpływ migracyjny 
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przebywającej czasowo ponad 3 miesiące poza miejscem stałego zameldowania.73 Według danych 

NSP 2011, saldo migracji czasowej w relacji do liczby mieszkańców Polski Wschodniej wniosło – 

0,57%. 

Wykres 72. Migracje na pobyt czasowy poza miejscem stałego zameldowania w relacji do ludności danego województwa 
ogółem, stan na 31.12.2014 

 

Wykres 73. Saldo ludności przebywającej czasowo ponad 3 miesiące poza miejscem stałego zameldowania w relacji do 
ludności danego województwa ogółem, NSP 2011 

 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2014 

 

Powyższe dane wskazują, że w makroregionie skala migracji wewnętrznych jest istotnie mniejsza 

niż migracji zagranicznych, niemniej ma ona istotny negatywny wpływ na dostępność zasobów 

pracy w Polsce Wschodniej. Można szacować, że w latach 2006-2014 do innych województw na 

pobyt stały lub czasowy przeniosło się ok. 2,07% ludności,74 podczas gdy na emigracji czasowej za 

granicą przebywało w 2011 r. 7% mieszkańców Polski Wschodniej (9,6% ludności w wieku 

produkcyjnym). Znaczenie migracji wewnętrznych rośnie jednak w przypadku osób młodych – w 

                                                           
73

 Bardziej wiarygodne wydaje się drugie z wymienionych źródeł – uwzględnia bowiem osoby rzeczywiście 
przebywające poza miejscem stałego zameldowania powyżej 3 miesięcy, które niekoniecznie dopełniły 
obowiązku meldunku na pobyt czasowy. 
74

 Licząc w ujęciu netto, tj. po odjęciu osób, które napłynęły do makroregionu z innych województw 



 

89 

analizowanym okresie do innych regionów przeniosło się na stałe 4,9% osób w wieku 20-29 lat.75 W 

efekcie, może to prowadzić do zjawiska „drenażu mózgów” (osoby młode należą przeciętnie do 

najlepiej wykształconych w społeczeństwie) oraz pogłębienia niekorzystnych zjawisk społecznych (w 

tym skrajnie niekorzystnych trendów demograficznych). 

Podsumowując należy stwierdzić, że w całym makroregionie zmniejsza się liczba osób w wieku 

produkcyjnym, stanowiących potencjalny zasób pracy. Wynika to z 3 zasadniczych powodów: 

niskich wskaźników dzietności oraz emigracji zagranicznej i niekorzystnego salda migracji 

wewnętrznych. Według prognoz, negatywne trendy demograficzne spowodują w dłuższym okresie 

dynamiczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

 

2.2.2 Zasoby pracy 

 

Wielkość dostępnych zasobów pracy wynika bezpośrednio z liczby osób w wieku produkcyjnym i ich 

aktywności zawodowej. W makroregionie Polski Wschodniej aktywnych zawodowo jest 72,9%76 

osób w wieku 18-59/64 lat, tj. o 1,4 p. mniej niż wynosi średnia dla całej Polski (74,3%). Wynika to 

przede wszystkim z niskiego współczynnika aktywności zawodowej w województwie warmińsko – 

mazurskim (68,1%). W pozostałych województwach kształtuje się on pomiędzy 72,5% (w 

podkarpackim) i 75,4% (w podlaskim). Warto jednak odnotować, że od 2007 wzrósł on w całej 

Polsce Wschodniej o 2,4 p.p., choć był to wzrost poniżej średniej krajowej (5,2 p.p.) i średniej 

w Polsce Zachodniej (5,9 p.p.). Najszybszy wzrost w makroregionie odnotowano w województwach 

podlaskim (3,7 p.p.) oraz podkarpackim (3,1 p.p.), najwolniejszy – w świętokrzyskim (0,6 p.p.) i 

warmińsko mazurskim (1,4 p.p.). 

W sytuacji obserwowanego starzenia się ludności większego znaczenia nabiera aktywność osób 

w wieku 50+. Odsetek osób aktywnych zawodowo w tej grupie wiekowej wzrósł w latach 2007 – 

2014 w Polsce Wschodniej o 2,3 p.p. (z 31,8% do 34,1%), szybciej natomiast rósł w Polsce Zachodniej 

(wzrost z 28,7% do 33,4%) oraz w Polsce ogółem (z 29,6% do 34,3%). 

  

                                                           
75

 J.w. – licząć w ujęciu netto 
76

 Dane BDL GUS na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wskaźnik dla Polski 
Wschodniej został obliczony jako średnia wskaźników województw Polski Wschodniej ważona udziałem danego 
województwa w ludności w wieku produkcyjnym całego makroregionu. 
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Wykres 74. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym (18-59/64) wg województw w Polsce 
Wschodniej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dynamika wzrostu wskaźnika zatrudnienia w Polsce Wschodniej była w latach 2007-2014 wyraźnie 

niższa niż średnia dla całego kraju, co może wskazywać na mniejszą odporność lokalnych rynków 

pracy na skutki kryzysu finansowego po 2008 r. W całym makroregionie wskaźnik zatrudnienia 

wzrósł z 63,2% w 2007 r. do 64,6% w 2014 r. (+1,4 p.p.), przy średnim wzroście +5,2 p.p. w Polsce 

ogółem i +6,7 p.p. w Polsce Zachodniej. Stosunkowo wysoką dynamikę odnotowano 

w województwach: podlaskim (+3,2 p.p.) oraz lubelskim (+2,1 p.p.), mniejszą w warmińsko-

mazurskim (+1,7 p.p.) i świętokrzyskim (+0,9 p.p.). Natomiast w podkarpackim wskaźnik zatrudnienia 

spadł o 0,2 p.p., co wskazuje na utrzymujący się kryzys lokalnego rynku pracy. 

Warto zauważyć, że od 2010 r., mimo wzrostu wskaźnika zatrudnienia w Polsce Wschodniej 

o 1 p.p. (z 63,6 do 64,6), spadła liczba pracujących w wartościach bezwzględnych (o 107 tys. 

osób)77. Wynika to z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym (wg danych BAEL spadła ona w 

latach 2010-2014 o ok. 253 tys. w Polsce Wschodniej, tj. o 4,8%)78, co jest wynikiem postępującego 

procesu starzenia się ludności i wchodzenia powojennego wyżu demograficznego w wiek emerytalny. 

W rezultacie, mimo poprawiających się wskaźników zatrudnienia, w Polsce Wschodniej maleje liczba 

osób faktycznie pracujących.  

Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce Wschodniej w latach 2000-2014 wskazują na 

dynamiczny przepływ osób z rolnictwa do sektora usług. Udział osób zatrudnionych w rolnictwie 

spadł w tym okresie z 30,3% do 19,9% (-10,5 p.p.), wciąż pozostaje jednak prawie dwukrotnie wyższy 

niż w Polsce ogółem (11,5% w 2014 r.).  Wyraźnie rośnie rola sektora usług, w którym zatrudnionych 

jest już 53% ogółu pracujących (wzrost o 8,3 p.p. od 2000 r.). Natomiast udział pracujących 

w sektorze przemysłowym zwiększył się o 2 p.p. do 27%, zmniejszając w ten sposób różnicę wobec 

średniej dla całego kraju (30,5%). 

                                                           
77

 Dane wg BAEL, dotyczą osób pracujących w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata. W tym samym okresie w 
całej Polsce liczba pracujących wzrosła o 304 tys., ale wynika to głównie z wzrostu w woj. mazowieckim (+268 
tys.). 
78

 W skali kraju spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wg BAEL w latach 2010-2014 wyniósł 551 tys., tj. 
2,4%.  
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Wykres 75. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
produkcyjnym (18-59/64) wg województw w Polsce 

Wschodniej (%) 

Wykres 76. Dynamika zmiany liczby pracujących w wieku 
produkcyjnym (18-59/64) wg województw w Polsce 

Wschodniej (rok 2006 = 100) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS 

 

Udział osób zatrudnionych w rolnictwie zmniejszył się we wszystkich województwach makroregionu. 

Największy spadek odnotowano w woj. lubelskim (-15,8 p.p.), podlaskim (-10,7 p.p.), podkarpackim  

(-10,6 p.p.) oraz świętokrzyskim (-9,1 p.p.). Dosyć stabilny jest udział w województwie warmińsko-

mazurskim (spadek o 1,6 p.p.), ale nadal jest on najniższy w Polsce Wschodniej (12,9%).  

Wykres 77. Struktura zatrudnienia wg sektorów w latach 2000, 2007 i 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.2.3 Bezrobocie 

 

Stopa bezrobocia jest jednym z kluczowych wskaźników obrazujących sytuację na lokalnych rynkach 

pracy. Dane dla województw Polski Wschodniej wskazują na istotną dysproporcję między stopą 

bezrobocia liczoną według metodologii BAEL79 oraz stopą bezrobocia rejestrowanego. Szczególnie 

widoczne jest to w województwie warmińsko-mazurskim, w którym wysokość bezrobocia 

rejestrowanego jest ponad 2-krotnie wyższa niż bezrobocia według BAEL. Do dalszych analiz 

bezrobocia na poziomie województw wykorzystano dane BAEL, które uznaje się za lepiej oddające 

rzeczywistą sytuację na rynku pracy. 80 Natomiast do analiz na poziomie powiatów wykorzystano 

dane o bezrobociu rejestrowanym – dane BAEL nie są dostępne z tak dużą dokładnością. 

Wykres 78. Stopa bezrobocia wg BAEL oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wg województw w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Wschodniej jest trudniejsza niż w pozostałych regionach Polski. 

Stopa bezrobocia w Polsce Wschodniej wyniosła w 2014 r. 11,1%, czyli o 2,1 p.p. więcej niż średnia 

dla całego kraju (9,0%) i 2,7 p.p. więcej niż w Polsce Zachodniej (8,3%). Wynika to przede wszystkim 

z szybszego wzrostu bezrobocia po wybuchu kryzysu w 2008 roku w Polsce Wschodniej niż 

w pozostałej części kraju. W latach 2008-2014 stopa bezrobocia w całym makroregionie wzrosła o 3 

p.p. Szczególnie niekorzystną sytuację można zaobserwować w województwie podkarpackim, gdzie 

wzrosła ona aż o 5,8 p.p. i osiągnęła poziom 14%, co jest najwyższym wynikiem w kraju. W 

pozostałym województwach stopa bezrobocia kształtowała się od 9,1% w województwie podlaskim 

do 11,3% w świętokrzyskim. Charakterystyczną cechą dla Polski Wschodniej jest wyższe bezrobocie 

                                                           
79

 Według BAEL za osoby bezrobotne uważa się osoby w wieku 15–74 lata, które spełniają jednocześnie 3 warunki: 1) w 

okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 2) aktywnie poszukiwały pracy, 3) były gotowe podjąć pracę w 
ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym  
80

 Różnice między danymi o bezrobociu rejestrowanym i bezrobociu wg BAEL wynikają z 2 czynników: 
1) część osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne w rzeczywistości nie jest zainteresowana podjęciem 
pracy (wg BAEL taka osoba jest bierna zawodowo, lub zatrudniona w szarej strefie, a nie bezrobotna). Powodem fikcyjnej 
rejestracji jest przede wszystkim chęć zdobycia dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego 
2) część osób aktywnie poszukujących pracy nie rejestruje się w Urzędzie Pracy (są więc bezrobotne wg BAEL, ale bierne 
zawodowe wg Urzędów Pracy). 
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w miastach niż na wsi. Może to wynikać z występowania zjawiska nadzatrudnienia81 w małych 

gospodarstwach rolnych, które dominują w tym rejonie kraju.82  

Wykres 79. Stopa bezrobocia BAEL wg województw w Polsce Wschodniej w latach 2002 – 2014. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Niekorzystną tendencją jest rosnący od 2009 r. odsetek osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 

12 m-cy) wśród ogółu bezrobotnych. Wskazuje to na rosnące trudności ze znalezieniem zatrudnienia 

osób, które je utraciły, lub chcą wrócić na rynek pracy po okresie bierności zawodowej. Szczególnie 

trudna sytuacja występuje w województwach podlaskim i świętokrzyskim, w których udział 

długotrwale bezrobotnych osiągnął poziom odpowiednio 44,7% i 40,5%. Średnio dla Polski 

Wschodniej wyniósł on w 2014 r. 38,1%, wobec 36,2% średniej dla całego kraju.  

Wykres 80. Odsetek długotrwale bezrobotnych (powyżej 
12 miesięcy) wg województw w latach 2000-2014

83
  

Wykres 81. Stopa bezrobocia BAEL wg województw w 
Polsce Wschodniej w podziale na miasto/wieś (2014) 

  

                                                           
81

 Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010r. różnica między całkowitą liczbą użytkowników gospodarstw rolnych a ich 
liczbą przeliczoną według ekwiwalentu pełnego czasu pracy wyniosła dla Polski Wschodniej 344 tys. osób, co można 
traktować jako szacunek bezrobocia ukrytego na wsi. Dla porównania, liczba bezrobotnych wg BAEL w Polsce Wschodniej 
wyniosła w 2010 r. 414 tys., z czego 180 tys. na wsi. 
82

 Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie 
wyniosła w 2014 r. 22,92 ha i była jedną z największych w kraju (dane ARiMR). 
83

 Od I kwartału 2008 r. czas poszukiwania pracy liczony jest od momentu zakończenia przerwy w poszukiwaniu pracy, o ile 
wystąpiła i trwała, co najmniej 4 tygodnie. W związku z tym dane te nie są porównywalne z wynikami z lat poprzednich. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS 

 

Na poziomie powiatów stopa bezrobocia wykazuje duże zróżnicowanie. Największe skupienie 

powiatów z decyla o największym odsetku bezrobotnych występuje na północno-wschodnich 

obrzeżach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz nich, wysoką stopę bezrobocia 

odnotowano w powiatach woj. podkarpackiego: brzozowskim i niżańskim, włodawskim w woj. 

lubelskim, oraz skarżyskim w woj. świętokrzyskim. Najniższe bezrobocie występowało w miastach na 

prawach powiatu: Olsztynie oraz Krośnie, a także w powiecie suwalskim. 

Zmiany w wysokości stopy bezrobocia w latach 2006-2014 wskazują na wyraźnie poprawiającą się 

sytuację powiatów woj. warmińsko-mazurskiego (szczególnie iławskiego, giżyckiego i gołdapskiego). 

Niekorzystne zmiany odnotowano natomiast w powiatach woj. podlaskiego, w których bezrobocie 

wzrosło, lub spadało wolniej niż w pozostałej części makroregionu. 

Mapa 18. Stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 
powiatów w 2014 r. 

Mapa 19. Zmiana stopy bezrobocia rejestrowanego na 
poziomie powiatów w latach 2006-2014  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.2.4 Wykształcenie 

 

W latach 2000-2014 istotnie zmieniła się struktura wykształcenia w Polsce Wschodniej. Znacząco 

wzrósł odsetek osób z wyższym wykształceniem (z 8,7% do 22,0%), spadł natomiast udział osób z 

wykształceniem gimnazjalnym i niższym (z 30,0% do 18,2%). Pokazuje to zmiany, jakie nastąpiły w 

wyborach edukacyjnych młodego pokolenia – przede wszystkim upowszechnienie edukacji na 

poziomie wyższym, jak również spadający odsetek osób kończących edukację na poziomie 

gimnazjum. Trendy te są analogiczne do tendencji występujących w całym kraju, gdzie udział osób z 

wykształceniem wyższym wzrósł z 9,1% do 23,8%, a z wykształceniem gimnazjalnym i niższym spadł 

z 26,5% do 15,5%. W Polsce Wschodniej odsetek osób z wyższym wykształceniem w większości 

województw wciąż jest jednak poniżej średniej w kraju (wyjątkiem jest województwo podlaskie: 

24,3% wobec średniej 23,8% w kraju).84 

 

Wykres 82. Struktura ludności w wieku 15-64 wg wykształcenia w latach 2000, 2007 i 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Mimo wciąż dużej popularności edukacji na poziomie wyższym, w Polsce Wschodniej dynamicznie 

spada liczba studentów. W latach 2007 – 2014 liczba studentów przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców zmniejszyła się z 420 do 300 (-29%). Wynika to przede wszystkim z negatywnego 

wpływu zmian demograficznych – w wiek „studencki” wchodzą coraz mniej liczne roczniki drugiej 

urodzone w latach 90-tych, co doprowadziło do spadku liczby ludności Polski Wschodniej w wieku 20-

24 lata o 19%. Dodatkowo, w Polsce Wschodniej, inaczej niż w pozostałej części kraju, dynamicznie 

spada liczba studentów przypadająca na 10 tys. mieszkańców w wieku „studenckim” (20-24 lata) - o 

10% w ciągu ostatnich 7 lat. Szczególnie widoczne jest to w województwach warmińsko-mazurskim i 

świętokrzyskim, w których odsetek ten zmniejszył się odpowiednio o 22% i 26%.85 

                                                           
84

 Największy odsetek osób z wyższym wykształceniem występuje w woj. mazowieckim: 33%. 
85

 Spadek liczby studentów przypadających na 10 tys. mieszkańców w wieku 20-24 lata może wynikać z 3 
czynników: większej liczby studentów migrujących z Polski Wschodniej do największych ośrodków 
akademickich w kraju (liczba studentów określona jest na podstawie lokalizacji uczelni, nie pochodzenia 
studentów), zmniejszenia popularności studiowania w Polsce Wschodniej (przesłanką ku temu może być 
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Wykres 83. Dekompozycja zmiany liczby studentów na 10 tys. ludności ogółem 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W Polsce Wschodniej z różnych form kształcenia i szkoleń korzysta średnio 3,1% osób w wieku 25-64 

lata, natomiast w całej Polsce 4%. Dokształcanie dorosłych jest najbardziej popularne w 

województwie lubelskim (4,5%), najmniej – w podkarpackim (1,9%). Zwraca uwagę fakt, że odsetek 

ten spada od 2010 r. zarówno w Polsce Wschodniej, jak i całym kraju, przy czym różnica na niekorzyść 

Polski Wschodniej zwiększa się. Taka tendencja może powodować mniejszą elastyczność 

pracowników w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz wdrażaniu 

nowych technologii w przedsiębiorstwach. 

Wykres 84. Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

  

                                                                                                                                                                                     
spadający odsetek absolwentów liceów ogólnokształcących (z 58,8% w 2007 r. do 53,7% w 2013 r.) na rzecz 
absolwentów techników (wzrost z 28% w 2007 r. do 31,7% w 2013 r.) lub emigracji zarobkowej. 
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Rynek pracy i kapitał ludzki – podsumowanie 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźnikowej 

 

 W obszarze demografii i migracji sytuacja Polski Wschodniej jest bardzo trudna. W latach 2000-2014 

zmniejszyła się całkowita liczba ludności makroregionu, mimo „sztucznego” wzrostu w 2010 r. 

będącego efektem aktualizacji danych na podstawie nowego spisu ludności. Od 2010 r. maleje również 

liczba osób w wieku produkcyjnym, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie dostępnych zasobów 

pracy. Jednocześnie, co dziesiąty mieszkaniec w wieku produkcyjnym przebywał na emigracji czasowej 

za granicą. Według prognoz GUS, w nadchodzących latach spadek liczby ludności zamieszkującej Polskę 

Wschodnią będzie przyspieszać. Do 2050 r. populacja makroregionu zmniejszy się o 17,5%, a 

w województwach świętokrzyskim i lubelskim spadki przekroczą 20%.  

 W obszarze dostępnych zasobów pracy w Polsce Wschodniej nastąpił wzrost poziomu aktywności 

zawodowej osób w wieku produkcyjnym, był on jednak wolniejszy niż w pozostałej części kraju. 

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku grupy w wieku 50+, bardzo istotnej w sytuacji 

obserwowanego starzenia się ludności. W Polsce Wschodniej stopniowo zwiększa się wskaźnik 

zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, jednak dynamika zmian jest wolniejsza niż w Polsce ogółem. 

 W obszarze bezrobocia nastąpiło wyraźne pogorszenie na rynku pracy w Polsce Wschodniej od 

wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 r. Stopa bezrobocia wzrosła w latach 2008-2013 o 3,8 p.p., 

istotnie mocniej niż w skali całego kraju. Od 2013 r. stopa bezrobocia spada. Charakterystyczną cechą 

makroregionu jest wyższe bezrobocie w miastach niż na wsi, co może wynikać z występowania 

bezrobocia ukrytego w małych gospodarstwach rolnych. 

 W latach 2007-2014 istotnie zmieniła się struktura wykształcenia w Polsce Wschodniej. Znacząco 

wzrósł odsetek osób z wyższym wykształceniem, spadł natomiast udział osób z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym. W szybkim tempie zmniejsza się liczba studentów, co wynika z 2 zasadniczych 

powodów: negatywnych zmian demograficznych oraz stopniowego spadku zainteresowania 

studiowaniem. Spada również odsetek osób dorosłych korzystających z różnych form kształcenia 

i szkoleń, w rezultacie rośnie dystans w tym zakresie między Polską Wschodnią a Polską ogółem. 

 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźników syntetycznych 

 

 Na podstawie analizy dyskryminacyjnej przeprowadzonej na podstawie danych za 2006 r. i 2014 r. 

stwierdzono, że w ramach obszaru tematycznego kapitał ludzki i rynek pracy makroregion Polski 

Wschodniej istotnie statystycznie wyróżniał się in minus na tle reszty kraju, głównie jednak za sprawą 

wskaźnika syntetycznego w kategorii wykształcenie. 

 W 2014 r. zgodnie z wynikami analizy dyskryminacyjnej makroregion wyróżniał się zaś na tle reszty 

kraju już w ramach dwóch kategorii obszaru tematycznego rynek pracy i kapitał ludzki, tj. równowaga 

na rynku pracy i wykształcenie, co jest związane z wystąpieniem negatywnych tendencji na rynku pracy 

makroregionu w relacji do reszty kraju (uwzględniając zarówno średnią, jak wariancję wskaźników 

wejściowych). 

 Wedle danych za 2006 r. i 2013 r. ponad 40% wariancji (zmienności) wskaźników syntetycznych 

w obszarze tematycznym kapitał ludzki i rynek pracy było wyjaśnianych przynależnością danej jednostki 

przestrzennej do makroregionu Polski Wschodniej. 

 W 2006 r. województwa Polski Wschodniej należały do wszystkich skupień wyróżnionych metodą 



 

98 

Rynek pracy i kapitał ludzki – podsumowanie 

k-średnich. Wg danych za 2014 r. województwa Polski Wschodniej przynależały zaś jedynie do dwóch 

skupień o najniższych wartościach centroidów. Województwa dolnośląskie oraz łódzkie znalazły się wg 

danych za 2014 r. w jednym skupieniu (IV) wraz z województwami makroregionu, charakteryzowały je 

jednak największe odległości od środka skupienia (były mniej typowe dla tego zgrupowania). Kolejność 

jednostek przestrzennych w nagłówkach poniższych tabel analizy skupień podana jest wg rosnącej 

odległości od centroidu skupienia, tj. od województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po 

te mniej dlań charakterystyczne. 

 

wykorzystane 

wskaźniki 

wymiar 

demografia 

wymiar 

zasoby pracy 

wymiar 

równowaga na 

rynku pracy 

wymiar 

wykształcenie 

(+) współczynnik 

dzietności 

(+) udział osób w 

wieku produkcyjnym 

w ludności ogółem 

(-) ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

 

(+) współczynnik 

aktywności 

zawodowej osób w 

wieku produkcyjnym 

(18-59/64) 

(+) współczynnik 

aktywności 

zawodowej osób w 

wieku 50+ 

(+) wskaźnik 

zatrudnienia osób w 

wieku produkcyjnym 

(18-59/64) 

(-) stopa bezrobocia 

wg BAEL  

(-) odsetek 

długotrwale 

bezrobotnych (13 

miesięcy i dłużej) 

wśród bezrobotnych 

ogółem wg BAEL  

(+) odsetek osób w 

wieku 15-64 lata z 

wyższym 

wykształceniem 

 (+) osoby dorosłe w 

wieku 25-64 lata 

uczestniczące w 

kształceniu i 

szkoleniu 

(-) odsetek osób w 

wieku 15-64 lata z 

wykształceniem 

gimnazjalnym, 

podstawowym i 

niższym 
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zidentyfikowane 

skupienia  

2006 r. 
 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 

lubelskie 

skupienie II: 
opolskie, 

podkarpackie, 
pomorskie, 

wielkopolskie, 
lubuskie 

skupienie III: 
łódzkie, 

małopolskie, 
świętokrzyskie, 

dolnośląskie, 
podlaskie 

skupienie IV: 
kujawsko-
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie, 

śląskie, 
zachodniopo-

morskie 

demografia -0,4 0,5 -0,6 0,3 

zasoby pracy 1,5 -0,1 0,5 -1,2 

równowaga na 
rynku pracy 

0,6 0,6 -0,2 -0,8 

wykształcenie 1,1 -0,2 -0,1 -0,3 
 

2013 r.  kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie 

skupienie II: 
lubuskie, 
opolskie 

skupienie III: 
kujawsko-
pomorskie, 

małopolskie, 
pomorskie, 

śląskie, 
wielkopolskie, 

zachodniopomo
rskie 

skupienie IV: 
lubelskie, 
podlaskie, 

świętokrzyskie, 
dolnośląskie, 

łódzkie 

skupienie V: 
podkarpackie, 

warmińsko-
mazurskie 

demografia -0,7 0,2 0,3 -0,7 1,0 

zasoby pracy 2,4 -0,3 -0,3 0,5 -1,3 

równowaga na 
rynku pracy 

1,4 1,5 0,0 -0,4 -0,9 

wykształcenie 1,9 -0,4 0,0 0,0 -0,4 
 

wartości 

wskaźników 

syntetycznych 

odległości od 

regionu 

wzorcowego 

 

(unitaryzowane 

odległości 

euklidesowe od 

regionu 

wzorcowego, 

pożądane niskie 

wartości) 
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wartości 

wskaźników 

w 

porównaniu 

ze średnią dla 

Polski 

 

(liczba odchyleń 

standardowych 

od średniej, 

pożądane wysokie 

wartości) 
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2.3 Dostępność i infrastruktura techniczna 
 

2.3.1 Transport 

 

W latach 2007-2014 wzrosła dostępność transportowa Polski Wschodniej, choć pozytywna zmiana 

nie była tak dynamiczna, jak w innych częściach kraju. Międzygałęziowy wskaźnik dostępności 

transportowej opracowany przez PAN zwiększył się w 2014 r. w makroregionie jedynie o 2,86 

punktów w porównaniu do 2007 r., co jest wynikiem gorszym niż poprawa uzyskana np. przez Polskę 

Zachodnią (3,46 punktów).  

Wykres 85. Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT) w latach 2007 – 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji IGiPZ PAN (maj 2015 r.)

86
 

 

Polska Wschodnia pozostała tym samym obszarem o stosunkowo słabej dostępności transportowej 

przy dużym zróżnicowaniu wewnętrznym. Zdecydowanie najlepszą w makroregionie dostępnością 

transportową charakteryzowało się w 2014 r. województwo świętokrzyskie, wyprzedzające pod tym 

względem m.in. województwa pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie. W znacznie gorszej 

sytuacji znajdowały się natomiast województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, których 

dostępność transportowa należała do najsłabszych w Polsce - przede wszystkim ze względu na brak 

autostrad i niewielką długość dróg ekspresowych przy stosunkowo znacznej powierzchni regionów (4 

i 6 miejsce w kraju).   

Na zmiany wskaźnika WDMT w istotny sposób rzutowała przede wszystkim realizacja dużych 

inwestycji infrastrukturalnych, stąd najwyższy przyrost wartości w województwie podkarpackim (4,43 

punktów w porównaniu z 2007 r.), dzięki budowanej autostradzie A4. Autostrada A4 była jedynym 

odcinkiem drogi tej klasy oddanym do użytku w latach 2007-2013 w makroregionie. Na istotną 

poprawę dostępności transportowej w całej Polsce Wschodniej największy wpływ miały nowe drogi 

ekspresowe, choć widoczny wzrost zanotowano dopiero od 2012 r. – wcześniej wartość wskaźnika 

zauważalnie podnosiła jedynie inwestycja na drodze ekspresowej S-22 Elbląg-Grzechotki 

                                                           
86

 Komornicki T., Stępniak M., Rosik P., Goliszek S., Kowalczyk K., Jankowska E., 2015, Oszacowanie i ocena 
zmian wartości WMDT i wskaźników gałęziowych na potrzeby ewaluacji ex post NSRO 2007-2013, IGiPZ PAN, 
Warszawa. 
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w województwie warmińsko-mazurskim. Łączny udział autostrad i dróg ekspresowych położonych na 

terenie makroregionu wzrósł w latach 2007-2013 z 4% do 14% ich całkowitej długości w Polsce.  

 

Wykres 86. Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności 
Transportowej w województwach Polski Wschodniej 

w  latach 2007 – 2014 

Wykres 87. Zmiana długości autostrad i dróg ekspresowych 
w Polsce Wschodniej w latach 2004-2013 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji IGiPZ PAN (maj 2015 r.)

87 

 

Rozwój infrastruktury transportowej zachodził także dzięki poprawie nawierzchni dróg. Największy 

postęp w tym zakresie, mierzony przyrostem dróg o utwardzonej nawierzchni odnotowano 

w regionie lubelskim i podlaskim, najwolniej zaś ich gęstość przyrastała w warmińsko-mazurskim.  

Wykres 88. Drogi o twardej powierzchni w województwach 
Polski Wschodniej na 100 km² w latach 2006-2013 

Wykres 89. Liczba wypadków drogowych na 10 tys. 
mieszkańców w województwach Polski Wschodniej w 

2006 r. i 2013 r. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

                                                           
87

 Komornicki T., Stępniak M., Rosik P., Goliszek S., Kowalczyk K., Jankowska E., Oszacowanie i ocena zmian 
wartości WMDT i wskaźników gałęziowych na potrzeby ewaluacji ex post NSRO 2007-2013, IGiPZ PAN, 
Warszawa 2015 
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Wraz z poprawiającą się jakością dróg, spadła także liczba wypadków w Polsce Wschodniej. Proces 

ten był jednak charakterystyczny dla całego kraju, przez co udział makroregionu w wypadkach 

utrzymał się w latach 2007-2013 na niezmienionym poziomie ok. 25%. Największy spadek wypadków 

zanotowano w lubelskim i podlaskim. Dynamika liczby wypadków ujemnie koreluje się z dynamiką 

gęstości utwardzonych dróg, co może świadczyć o nieprzypadkowej relacji obydwu zjawisk.  

Pozytywne zmiany ilościowe w zakresie transportowej infrastruktury liniowej w Polsce Wschodniej 

nie objęły jednak kolejnictwa. We wszystkich województwach makroregionu długość 

eksploatowanych linii kolejowych spadła, przy czym spadek ten był większy niż przeciętnie w Polsce 

z powodu redukcji połączeń w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 r. pomiędzy Ełkiem 

a Korszami i Piszem oraz między Piszem a Szczytnem. Wśród nowych linii kolejowych w Polsce 

Wschodniej wybudowanych w okresie 2006-2014 należy wymienić tylko niewielkie odcinki łączące 

nowo wybudowane terminale lotnicze z pobliskimi miastami (Świdnik - Świdnik Port Lotniczy oraz 

Szymany - Port Lotniczy Olsztyn-Mazury).. 

Wykres 90. Udział województw Polski Wschodniej 
w całości eksploatowanych  

linii kolejowych w latach 2004-2013 

Wykres 91. Udział ruch lotniczego (przyloty i odloty) na 
lotniskach Polski Wschodniej w latach 2004-2014 w relacji 

do Polski ogółem 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

To właśnie nowe lotnisko w Świdniku, obsługujące Lublin, stanowiło najbardziej widoczną zmianę na 

rynku lotniczym Polski Wschodniej w latach 2007-2013. Należy jednak podkreślić, że jedyny cywilny 

port lotniczy w makroregionie poza Świdnikiem – Rzeszów Jasionka cechował się w tym okresie 

wysoką dynamiką przepływu pasażerów, ustępując w Polsce jedynie lotnisku w Bydgoszczy 

o dwukrotnie mniejszym ruchu pasażerskim. Dzięki tej dynamice oraz drugiemu lotnisku udział ruchu 

lotniczego w makroregionie na tle całej Polski wzrastał i od 2013 r. utrzymuje się na poziomie 3%.  

Istotne zmiany widoczne są także w częstotliwości korzystania z komunikacji publicznej. W latach 

2009-2013 mieszkańcy Polski Wschodniej częściej używali transportu publicznego do przemieszczania 

się, dzięki czemu ich udział w ogóle kraju wzrósł. Co więcej, liczba przewozów na 10 tys. mieszkańców 

w Polsce Wschodniej przekroczyła w 2012 r. średnią krajową. Najbardziej dynamiczny wzrost 

cechował podlaskie i warmińsko-mazurskie, natomiast w świętokrzyskim oraz podkarpackim 

zanotowano spadek wskaźnika. 
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Wykres 92. Liczba przewozów pasażerów komunikacją 
publiczną na jednego mieszkańca w województwach Polski 

Wschodniej w latach 2009 - 2013 

Wykres 93. Długość ścieżek rowerowych 
w województwach Polski Wschodniej w 2011 r. i w 2013 r. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W latach 2011-2013 nastąpił także dynamiczny rozwój ścieżek rowerowych, które coraz częściej 

zaczynają być postrzegane jako alternatywa dla transportu samochodowego. W ciągu tych trzech lat 

długość ścieżek w Polsce Wschodniej wzrosła o ponad 1/3 (z 929 km do 1267 km), z czego 

województwo podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie zanotowały dynamikę wyższą niż średnia 

krajowa. 

 

2.3.2 Energetyka 

 

Polska Wschodnia wciąż pozostaje niewielkim wytwórcą energii. Zarówno w 2006 r., jak i w 2013 r. 

udział krajowej energii elektrycznej produkowanej w makroregionie wynosił ok. 8%, przy zużyciu 

przekraczającym 14%. Największym producentem energii w Polsce Wschodniej było województwo 

świętokrzyskie – głównie dzięki elektrowni węglowej w Połańcu. Pozostałe województwa należały 

w badanym okresie do importerów energii. Deficyt makroregionu pomiędzy produkcją a zużyciem 

energii elektrycznej delikatnie wzrósł, co wynikało m.in. z przyrostu konsumpcji w gospodarstwach 

domowych. Gospodarstwa domowe w Polsce Wschodniej w szybkim tempie niwelowały dystans 

w tym zakresie do pozostałej części Polski. Całkowite zużycie energii elektrycznej w Polsce 

Wschodniej na tle całego kraju utrzymywało się jednak na stabilnym poziomie (pomiędzy 14,6% 

a 14,9%) ze względu na mniejszy udział sektora przemysłowego i energetycznego w gospodarce 

makroregionalnej. W tym aspekcie również widoczne jest zdecydowanie wyższe zużycie 

w świętokrzyskim (3,7 MWh). W pozostałych województwach Polski Wschodniej zużycie energii na 

jednego mieszkańca oscylowało wokół 2,5 MWh.  
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Wykres 94. Różnica pomiędzy krajowym udziałem Polski 
Wschodniej w zakresie produkowanej i zużywanej energii 

elektrycznej w latach 2004 – 2013 (p. p) 

Wykres 95. Stosunek produkcji energii do zużycia energii 
w  województwie (eksporter - >100%, importer - <100%). 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W Polsce Wschodniej wzrósł jednak udział energii elektrycznej produkowanej z OZE do 19% - 

szczególnie dzięki inwestycjom w energetykę wiatrową w województwie warmińsko-mazurskim 

i podlaskim,88 które od 2007 r. zanotowały kilkukrotny przyrost osiągalnej mocy w elektrowniach. 

Dzięki m.in. tym inwestycjom wkład makroregionu w krajową produkcję energii z odnawialnych 

źródeł wzrósł z 15% do prawie 20%. Na uwagę oprócz nowych źródeł wiatrowych zasługuje także 

duży udział produkcji energii z biomasy w świętokrzyskim i podlaskim oraz energetyki wodnej 

w województwie podkarpackim (elektrownia Solina-Myczkowce).  

Wykres 96. Udział energii z odnawialnych źródeł 
produkowanej w Polsce Wschodniej na tle kraju w latach 

2005 – 2013 (MW)  

Wykres 97. Udział poszczególnych nośników w strukturze 
produkcji energii elektrycznej w Polsce Wschodniej 

89
 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2013) /URE (stan na 26.08.2015) 

 

Zmiany w obszarze energetyki uwidoczniły się również w postaci zmniejszającej się energochłonności 

gospodarki. W 2012 r. Polska Wschodnia potrzebowała mniej energii do wytworzenia 1 miliona PKB 

                                                           
88

 Instytut Energetyki Odnawialnej, Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce, 
Warszawa 2012 
89

 Bez kogeneracji.  
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(w cenach stałych) niż w 2007 r., utrzymując minimalnie niższą energochłonność od średniej 

krajowej, podobnie jak wszystkie jej województwa z wyjątkiem świętokrzyskiego.  

Wykres 98. Zmiany w energochłonności PKB (energia 
elektryczna) w województwach Polski Wschodniej w 

latach 2006 – 2012 

Wykres 99. Sprzedaż energii cieplnej w przeliczeniu na 
kubaturę budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie 

w miastach (w dżulach) w latach 2004 - 2013  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz URE 

 

Zmniejszające się zapotrzebowanie na energię widoczne było w sprzedaży ciepła – ze względu na 

inwestycje termomodernizacyjne,90 ilość sprzedanej energii zmniejszyła się, zarówno w relatywnie 

mniej zurbanizowanej Polsce Wschodniej, jak i w przekroju ogólnopolskim. W największym stopniu 

sprzedaż ciepła zmalała w podkarpackim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, natomiast nieznacznie 

wzrosła w lubelskim oraz świętokrzyskim. Postępujące starzenie się społeczeństwa może jednak 

doprowadzić do eskalacji ubóstwa energetycznego, ponieważ w Polsce Wschodniej występuje 

nadreprezentacja grup szczególnie narażonych na to zjawisko.91 

 

2.3.3 Infrastruktura teleinformacyjna 

 

W latach 2007-2014 zaszły duże zmiany cywilizacyjne, wynikające z upowszechnienia Internetu jako 

głównej płaszczyzny komunikacji oraz zasobu wiedzy, a często także pracy i rozrywki. Obecnie niemal 

wszystkie gospodarstwa domowe, jeśli już posiadają komputer, posiadają także dostęp do 

Internetu.92 W Polsce Wschodniej dystans do pozostałej części kraju w zakresie liczby użytkowników 

komputerów z dostępem do Internetu zmniejszył się do poziomu 5%93 (wyłączając najsłabiej 

zinformatyzowane w tej kwestii województwo podlaskie). Mieszkańcy makroregionu rzadziej używali 

także komputerów w kontaktach z administracją publiczną. 

                                                           
90

 Regulski B., Ziembicki, P., Bernasiński J., Węglarz A., Rynek Ciepłowniczy W Polsce, Rynek Energii 4/13 
91

 Lis M., Miazga A., 2015, Kogo obciąży wzrost cen energii? Mapa wydatków energetycznych Polaków, IBS 
Working Paper 11/2015 
92

 Około 93% gospodarstw domowych w Polsce Wschodniej (69% w Polsce ogółem) posiadających komputer, 
ma także dostęp do Internetu, przy czym w 83% przypadków w Polsce Wschodniej (80% w Polsce ogółem) jest 
to dostęp do Internetu szerokopasmowego.  
93

 Batorski D., Płoszaj A., Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa 
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, 
Warszawa 2012 
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Wykres 100. Zmiana udziału gospodarstw domowych 
wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu 

w latach 2004  - 2013  

Wykres 101. Uczniowie przypadający na 1 komputer 
z szerokopasmowym dostępem do Internetu przeznaczony 

do użytku uczniów (szkoły podstawowe i gimnazja) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Istotną rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego odgrywa dostęp do Internetu w szkołach. 

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadających na jeden komputer z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu w 2007 r. w Polsce Wschodniej znajdowała się na podobnym poziomie 

jak w Polsce ogółem. Sytuacja była szczególnie korzystna w województwach podkarpackim 

i lubelskim, a niekorzystna (tj. gorsza niż przeciętnie w Polsce) – w województwie warmińsko-

mazurskim. W kolejnych latach w makroregionie można było jednak zaobserwować relatywnie 

szybszą poprawę wskaźnika. Obecnie (dane z 2012 r.) dostęp do komputerów z szerokopasmowym 

Internetem w województwach Polski Wschodniej można więc uznać za zadowalający, choć nadal 

występują obszary (np. podregion ełcki oraz generalnie całe województwo warmińsko-mazurskie), 

w których jest on niewystarczający. Relatywnie lepsza w ostatnich latach sytuacja makroregionu 

wynika z postępujących procesów demograficznych oraz ze stosunkowo dużej liczby szkół w stosunku 

do ogólnej liczby uczniów.  

W badanym okresie we wszystkich województwach Polski Wschodniej bardzo poprawił się dostęp 

przedsiębiorstw do szerokopasmowego Internetu i jest obecnie zbliżony do poziomu 

obserwowanego przeciętnie w całym kraju (88% w Polsce Wschodniej, 90% w Polsce ogółem). 

Szczególnie duży postęp (poprawa aż o 25 punktów procentowych) odnotowano w województwie 

świętokrzyskim. Nie przełożyło się to jednak na zmniejszenie dystansu makroregionu pod względem 

powszechności stosowania TIK w przedsiębiorstwach, choć nastąpiła pewna poprawa w wartościach 

bezwzględnych. Firmy w Polsce Wschodniej rzadziej niż przeciętnie w Polsce wykorzystywały Internet 

do otrzymywania (11% w 2013 r. w porównaniu z 11,7% w kraju ogółem) i składania zamówień 

w swojej bieżącej działalności (20,6% w 2013 r. w 2013 r. w porównaniu z 23,6% w kraju ogółem). Na 

tle całego makroregionu pozytywnie wyróżnia się województwo podlaskie, które w 2013 r. było 

krajowym liderem pod względem odsetka przedsiębiorstw, które wykorzystywały sieci komputerowe 

do otrzymywania zamówień (16,3%). Najgorsza z kolei jest sytuacja województwa świętokrzyskiego – 

przedsiębiorstwa z tego regionu najrzadziej w Polsce wykorzystują Internet zarówno do 

przyjmowania (8,5%) jak i składania zamówień (17,9%). 
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Wykres 102. Firmy posiadające dostęp do Internetu w 
Polsce Wschodniej latach 2007 - 2014 

Wykres 103. Firmy posiadające szerokopasmowy dostęp 
do Internetu w województwach Polski Wschodniej w 

latach 2011 – 2014  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Nierównomierną informatyzację firm potwierdzają także dane o odsetku przedsiębiorstw 

posiadających stronę internetową. W latach 2007-2013 ich udział w Polsce Wschodniej zauważalnie 

wzrósł (z ok. 50% do ok. 60%, a więc nieco szybciej niż przeciętnie w Polsce), cały czas jednak 

w makroregionie notowano wartości ok. 5 punktów procentowych poniżej średniej krajowej. 

Również w tym obszarze pozytywnie wyróżniało się województwo podlaskie (65%), posiadanie 

własnej strony internetowej było z kolei najmniej powszechne wśród firm z województw 

świętokrzyskiego (56%) oraz warmińsko-mazurskiego (58,5%). 

Wykres 104. Udział przedsiębiorstw otrzymujących i składających zamówienia poprzez sieci komputerowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Dostępność i infrastruktura techniczna – podsumowanie 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźnikowej 

 Polska Wschodnia w latach 2007-2014 poprawiła dostępność transportową, szczególnie dzięki rozwojowi sieci dróg 

szybkiego ruchu. Zwiększenie dostępności nie nastąpiło jednak w takiej skali jak np. w makroregionie Polski Zachodniej 

czy w Polsce ogółem. Pozytywne zmiany w Polsce Wschodniej objęły także wzrost wykorzystania komunikacji publicznej 

(szczególnie w dużych miastach), rozwój transportu lotniczego oraz infrastrukturę rowerową. Cały czas istotne wyzwania 

pozostają w obszarze transportu kolejowego, przede wszystkim w ujęciu wewnątrzregionalnym, co jest szczególnie 

dużym problemem w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. 

 W obszarze energetyki Polska Wschodnia znacznie zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Deficyt energii 

elektrycznej w makroregionie jednak się utrzymał, m.in. wskutek wzrastających potrzeb sektora komunalnego oraz 

braku dużych bloków energetycznych. W dostępnych danych jednoznacznie rysuje się także wzrost zapotrzebowania na 

energię elektryczną i spadek popytu na ciepło, przy jednoczesnym spadku jednostkowej energochłonności gospodarki. 

 W obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce Wschodniej zaszły bardzo istotne zmiany. Dostępność 

komputera podłączonego do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych powoli staje się standardem, 

znaczny postęp odnotowano także w wyposażeniu szkół w sprzęt tego typu.  

 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźników syntetycznych 

 Zgodnie z przeprowadzoną analizą dyskryminacji zróżnicowanie w zakresie dostępności i infrastruktury technicznej 

między makroregionem Polski Wschodniej i resztą kraju było w 2006 r. i 2013 r. istotne, jednak głównie za sprawą 

kategorii transportu, w której makroregion cechowały zdecydowanie niższe wartości wskaźników niż w reszcie kraju. 

Przynależność do makroregionu Polski Wschodniej wyjaśniała około połowy wariancji (zmienności) wskaźnika 

syntetycznego dla kategorii transportu. W kategorii rozwoju energetyki i infrastruktury teleinformacyjnej Polska 

Wschodnia w 2006 r. zasadniczo nie różniła się od reszty kraju, aczkolwiek średnia wskaźników oraz odwrotność miary 

dystansowej były wyższe od średniej dla Polski ogółem. 

 Wedle wyników analizy dyskryminacyjnej podobna sytuacja utrzymała się do 2013 r., nieznacznemu pogłębieniu uległy 

różnice między makroregionem a resztą kraju w zakresie kategorii transportu (co jest tożsame spadkowi współczynnika 

lambda Wilksa). 

 Zgodnie z prezentowanymi poniżej wynikami analizy skupień (metoda k-średnich) makroregion Polski Wschodniej pod 

względem rozwoju w obszarze tematycznym dostępności i infrastruktury technicznej należy do większości z 

wyróżnionych skupień. Jest to zbieżne z wnioskami z analizy dyskryminacyjnej dla obszaru tematycznego dostępności i 

infrastruktury technicznej, gdzie istotność statystyczną różnic między makroregionem a resztą kraju stwierdzono jedynie 

w kategorii transportu. Kolejność jednostek przestrzennych w nagłówkach tabel analizy skupień podana jest wg rosnącej 

odległości od centroidu skupienia, tj. od województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań 

charakterystyczne. 

wykorzystane 

wskaźniki 

wymiar 

transport 

wymiar 

energetyka 

wymiar 

infrastruktura telekomunikacyjna 

(+) długość dróg ekspresowych i 

autostrad na 100 km2 

(+) linie kolejowe eksploatowane na 100 

km2  

(+) wskaźnik międzygałęziowej 

dostępności transportowej  

(+) zużycie energii elektrycznej na 1 mln 

zł PKB  

(+) udział energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 

elektrycznej 

(-) uczniowie przypadający na 1 komputer z 

dostępem do Internetu przeznaczony do 

użytku uczniów 

 (+) udział gospodarstw domowych z 

dostępem do Internetu 

  



 

110 

Dostępność i infrastruktura techniczna – podsumowanie 

zidentyfikowane 

skupienia  

2006 r.  kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 

pomorskie, 
podkarpackie, 

małopolskie 

skupienie II: 
śląskie, opolskie 

skupienie III: 
warmińsko-
mazurskie, 

zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie 

skupienie IV: 
wielkopolskie, 
dolnośląskie, 

łódzkie, lubelskie, 
świętokrzyskie, 

podlaskie, 
lubuskie 

transport -0,1 2,0 -0,6 -0,2 

energetyka 0,1 -1,5 1,4 -0,3 

infrastruktura 
teleinformacyjna 

1,3 0,1 -1,4 -0,2 
 

2013 r. 

 

kategoria 

skupienie I: 
śląskie 

skupienie II: 
wielkopolskie, 

świętokrzyskie, 
pomorskie, 

mazowieckie 

skupienie III: 
małopolskie, 

opolskie, 
lubelskie, 

podkarpackie 

skupienie IV: 
lubuskie, 

dolnośląskie, 
łódzkie, 

kujawsko-
pomorskie 

skupienie V: 
podlaskie, 

warmińsko-
mazurskie, 

zachodniopo-
morskie 

transport 2,9 -0,1 -0,2 0,3 -1,0 

energetyka -1,6 0,8 -0,8 -0,4 1,1 

infrastruktura 
teleinformacyjna 

0,0 0,5 1,2 -0,8 -1,2 

wartości 

wskaźników 

syntetycznych 

odległości 

od regionu 

wzorcowego 

 

(unitaryzowane 

odległości 

euklidesowe od 

regionu 

wzorcowego, 

pożądane niskie 

wartości) 
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Dostępność i infrastruktura techniczna – podsumowanie 

wartości 

wskaźników 

w 

porównaniu 

ze średnią 

dla Polski 

 

(liczba odchyleń 

standardowych 

od średniej, 

pożądane 

wysokie 

wartości) 
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2.4 Poziom życia i ochrona środowiska 
 

2.4.1 Infrastruktura społeczna i jej wykorzystanie 

 

Zdrowie 

W Polsce Wschodniej dostęp do opieki zdrowotnej poprawił się, choć nie w każdym wymiarze zmiany 

te zaszły wystarczająco szybko. Zwiększający się dostęp do przychodni w latach 2007-2013 można 

było zaobserwować we wszystkich województwach Polski Wschodniej, przy czym największą liczbę 

przychodni w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców zarówno na początku, jak i na końcu okresu 2007-

2013 odnotowano w województwie podlaskim. W 2013 r. najsłabiej natomiast wypadło 

województwo świętokrzyskie (ok. 4 przychodnie na 10 tys. mieszkańców), którego słaba dynamika 

spowodowała wyprzedzenie go np. przez warmińsko-mazurskie. Warto zauważyć, że średnia liczba 

przychodni przypadająca na 10 tys. mieszkańców makroregionu była wyższa w całym analizowanym 

okresie niż średnia dla całego kraju, a jedynym województwem, które znalazło się poniżej średniej, 

było wspomniane świętokrzyskie. 

Wykres 105. Liczba przychodni na 10 tys. mieszkańców 
w województwach Polski Wschodniej w latach 2004 - 2013 

Wykres 106. Liczba praktyk lekarskich na 10 tys. 
mieszkańców w województwach Polski Wschodniej 

w latach 2004 – 2012 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

O ile dostęp mieszkańców do przychodni zwiększył się we wszystkich województwach, nie można 

tego samego stwierdzić w przypadku praktyk lekarskich, których liczba przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców we wszystkich województwach, prócz świętokrzyskiego, zmniejszyła się. Mimo 

zniżkowego trendu, zarówno w 2007 r., jak i w 2013 r. mieszkańcy województwa warmińsko-

mazurskiego posiadali najlepszy dostęp do tego typu praktyk, najmniejszy spadek odnotowano 

w województwach podkarpackim, a największy w podlaskim. Co ciekawe, ankietowani z obydwu tych 

województw najlepiej oceniają swój stan zdrowia,94 co potwierdzają analizy wskaźników 

zdrowotnych dla lat 2007-2010 w raporcie o poziomie rozwoju społecznego.95  

                                                           
94

 Bański J., Pantyley V., Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek 
osadniczych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2013 
95

 Arak P. (red.), Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012, UNDP, Warszawa 2012 
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W 2013 r. śmiertelność z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia w Polsce Wschodniej 

wyniosła 71 na 10 tys. mieszkańców, co stanowiło niewielki wzrost od 2007 r. (ok. 68 zgonów). 

Wartość ta była niższa niż średnia dla Polski (prawie 72 zgony w 2013 r.). Wśród województw Polski 

Wschodniej najwyższą wartość zanotowano w świętokrzyskim zarówno w 2007 r., jak i w 2013 r. Na 

drugim miejscu znalazło się województwo lubelskie. Generalnie w całej Polsce widoczny jest wzrost 

liczby zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia w latach 2007-2013. 

Wykres 107. Zgony z powodu nowotworów i chorób krążenia na 10 tys. mieszkańców w województwach Polski 
Wschodniej w latach 2004 – 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W Polsce Wschodniej minimalnie wyższa niż średnio w kraju była liczba dostępnych łóżek w 

szpitalach.96 W 2013 r. przypadało ich średnio 49,3 na 10 tys. mieszkańców, wobec średniej 48,8 w 

całej Polsce. Wskazuje to na delikatny wzrost od 2007 r., w którym analizowany wskaźnik wynosił 

45,9. W 2007 r. na pierwszym miejscu znajdowało się województwo lubelskie (ponad 53 łóżka na 10 

tys. mieszkańców), tuż za którym plasowały się województwo podlaskie (niecałe 50) i świętokrzyskie 

(ponad 44). Liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców wzrosła w latach 2007-2013 we 

wszystkich województwach oprócz podlaskiego (w którym spadła o 0,8 na 10 tys. mieszkańców). 

                                                           
96

 W 1998 r. szpitale z 3, najwyższym stopniem referencyjnym znajdowały jedynie w 2 z 5 województw Polski 
Wschodniej:  lubelskim (4) i podlaskim (3). Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 
grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, Dz. U. z dnia 31 grudnia 
1998 r. 
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Mapa 20. Liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców 
w 2013 r. 

Mapa 21. Zmiana liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. 
mieszkańców pomiędzy 2006 a 2013 rokiem  

  
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych GUS 

 

W 2013 r. pierwsze miejsce nadal zajmowało lubelskie. Różnica pomiędzy podlaskim 

a świętokrzyskim została prawie całkowicie zniwelowana, głównie dzięki zwiększeniu się wskaźnika 

w województwie świętokrzyskim. Nadal jednak makroregion cechowały wyraźne zróżnicowania 

terytorialne. W większości przypadków powiaty ziemskie miast wojewódzkich i subregionalnych nie 

dysponowały własną placówką, tylko były zależne od szpitala w mieście grodzkim. Dość wysoka liczba 

łóżek w szpitalach leżących w powiatach grodzkich są więc w praktyce w dużej mierze 

wykorzystywane przez mieszkańców otaczających je powiatów ziemskich.  

 

Kultura 

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego maleje popularność tradycyjnych instytucji oraz 

nośników kultury. W Polsce Wschodniej proces ten zachodzi w podobnym tempie, co w pozostałej 

części kraju. Jest to widoczne na przykładzie liczby bibliotek publicznych. Najlepszym dostępem do 

bibliotek mierzonym ich liczbą na 10 tys. mieszkańców cechowały się województwa podkarpackie 

oraz lubelskie. Na drugim końcu znalazły się województwa podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie, w których w latach 2007-2013 dostępność bibliotek najszybciej spadała. Przełożyło się to 

również na mniejszą skalę korzystania z bibliotek. Najmniejszą w Polsce Wschodniej liczbę 

czytelników bibliotek przypadającą na 10 tys. mieszkańców odnotowano w 2006 r. w województwach 

podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Do 2013 r. sytuacja poprawiła się jedynie w 

województwie świętokrzyskim, natomiast w podlaskim i warmińsko-mazurskim pozostała bez 

większych zmian. Aktywność czytelnicza wewnątrz województw również była zróżnicowana. 

Widoczne jest np. silne skupienie kwintyla gmin o najwyższej aktywności wokół Lublina i Rzeszowa 

oraz najsłabszej aktywności czytelników w podregionie przemyskim oraz łomżyńskim. Stosunkowo 

niekorzystna jest także sytuacja gmin graniczących z Obwodem Kaliningradzkim oraz Słowacją. 

Najkorzystniejszą dynamiką nowych czytelników cechowały się zaś obszary leżące w centralnych 

częściach województw lubelskiego i podlaskiego. 
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Mapa 22. Czytelnicy bibliotek na 10 tys. mieszkańców 
w 2013 r. 

Mapa 23. Zmiana liczby czytelników na 1 tys. mieszkańców 
w latach 2006-2013 (różnica w p.p.) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych instytucji kultury obsługujących mieszkańców, wzrosła rola oferty 

kulturalnej i turystycznej animowanej przez muzea. Liczba muzeów w latach 2006-2014 zwiększyła 

się we wszystkich polskich województwach (od 12,6% w małopolskim do 40% w podkarpackim) z 

wyjątkiem podlaskiego (spadek o 3,4%). Cały czas to jednak w Polsce Wschodniej ich gęstość jest 

najwyższa. Powoli rośnie także udział wszystkich muzeów makroregionu na tle całego kraju. 

Korzystną dynamiką cechuje się także liczba odwiedzających muzea – choć niepokojące jest to, że od 

2010 r. różnica między Polską Wschodnią a średnią krajową się zwiększa.  

 Wykres 108. Udział liczby muzeów województw Polski 
Wschodniej w całej Polsce w latach 2004 – 2013  

Wykres 109. Liczba odwiedzających muzea na 10 tys. 
mieszkańców w Polsce Wschodniej w latach 2004-2013 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jednym z istotnych elementów kultury wskazującym na funkcję danego miasta o aspiracjach 

metropolitalnych jest prężna działalność instytucji wyższego rzędu – teatrów, opery, filharmonii. 

W tym aspekcie udział Polski Wschodniej mierzony liczbą widzów teatrów i instytucji muzycznych 
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systematycznie maleje – przy czym jest on najniższy w dwóch najbardziej zaludnionych 

województwach (lubelskim i podkarpackim). 

Wykres 110. Liczba widzów teatrów i instytucji 
muzycznych w województwach Polski Wschodniej na 100 

mieszkańców w latach 2004-2014  

Wykres 111. Liczba teatrów i instytucji muzycznych w 
Polsce Wschodniej na tle całej Polski w latach 2004-2014 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

O ile w 2007 r. udział widzów teatrów i instytucji muzycznych z Polski Wschodniej wynosił ponad 

13%, w 2013 r. osiągnął on już tylko 10%. Wynika to zarówno z bardzo wysokiego przyrostu w 

województwie mazowieckim, jak również bardzo słabej frekwencji w województwie podkarpackim i 

lubelskim. Równolegle jednak wzrósł udział samej liczby teatrów i instytucji muzycznych w stosunku 

do całego kraju, z 13,6% w 2007 r. do 18,8% w 2014 r. (2 nowe instytucje w podlaskim, po 1 w 

lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim). 

 

Edukacja 

Edukacja jest sektorem szczególnie podatnym na zachodzące zmiany demograficzne. W latach 2006-

2014 w makroregionie zaczęły być widoczne zmiany wynikające z coraz niższego przyrostu 

naturalnego oraz wzmożonej emigracji. We wszystkich województwach Polski Wschodniej wyraźnie 

poprawił się dostęp do przedszkoli, co było także tendencją ogólnokrajową. Największy wzrost 

zanotowano w latach 2006-2013 w województwie świętokrzyskim (109%) oraz lubelskim (101%), 

trochę mniejsze w podkarpackim (92%), podlaskim (91%) oraz warmińsko-mazurskim (89%). Poziom 

uczęszczania dzieci do przedszkoli z Polski Wschodniej w badanym okresie istotnie zbliżył się tym 

samym do reszty kraju (z 79% średniej ogólnopolskiej w 2006 r. do 93% w 2013 r.).  

Jednocześnie we wszystkich województwach Polski Wschodniej nastąpił spadek liczby uczniów 

przypadających na jedną szkołę podstawową (średnio z 142 w 2006 r. do 133 w 2013 r.) Największe 

placówki najczęściej znajdowały się w województwie warmińsko-mazurskim (164 uczniów / szkołę) i 

podlaskim (163). Najmniejszymi szkołami cechowały się podkarpackie (118 uczniów / szkołę) i 

świętokrzyskie (120), w których pojawia się coraz silniejsza presja ze strony samorządów na decyzje 

o konsolidacji infrastruktury edukacyjnej. 
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Wykres 112. Dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3- 5 lat 

w województwach Polski Wschodniej w latach 2004 – 2013 

Wykres 113. Liczba uczniów na 1. szkołę podstawową 
mieszkańców w województwach Polski Wschodniej w 

latach 2006 – 2013 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W województwach Polski Wschodniej liczba uczniów przypadająca na jedną klasę jest znacznie 

mniejsza niż w Polsce Zachodniej, podobnie jak wielkość samych szkół. W części województw 

lubelskiego i podlaskiego stowarzyszenia i inne podmioty zaczynały przejmować szkoły od 

samorządów, przy czym szczególnie w powiatach przygranicznych zaobserwowano także intensywny 

proces zamykania placówek97, nieco wolniejszy w przypadku gimnazjów.98  

 

2.4.2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Środowisko należy do obszarów, w których Polska Wschodnia odnotowała największy progres. 

W 2007 r. wszystkie regiony w Polsce posiadały zbliżony udział selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych w gospodarstwach domowych, jednak w ciągu siedmiu lat wzrósł on w skali kraju 

ponad dwukrotnie (z 5,1% do 13,5%). W województwach Polski Wschodniej udział ten był najniższy w 

woj. podlaskim (7,3% w 2013 r.), a najwyższy – w woj. świętokrzyskim (16,4%) i podkarpackim 

(15,1%). O ile najbliższe lata spowodują radykalny wzrost selektywnie zbieranych odpadów ze 

względu na wprowadzenie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,99 ich 

ilość produkowana w Polsce Wschodniej prawdopodobnie pozostanie na podobnym, stabilnym 

poziomie 15,5% produkcji krajowej, tak jak to się kształtowało w latach 2007-2013. 

                                                           
97

 W latach 2006-2013 najwięcej szkół podstawowych zamknięto w woj. podlaskim (17,3%, 83 szkoły), 
świętokrzyskim (16%, 103 szkoły) oraz lubelskim (14,9%, 166 szkół). Znacznie mniej szkół podstawowych 
zamknięto w woj. warmińsko-mazurskim (6,1%, 32 szkoły) oraz podkarpackim (7,4%, 85 szkół). Największa 
dynamika likwidacji szkół podstawowych w Polsce Wschodniej wystąpiła w latach 2007-2008 oraz 2011-2012 
(od 2 do 2,7% rocznie), w 2013 zamknięto 1,1% szkół. 
98

 Instytut Badań Edukacyjnych, Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów, Warszawa 2014 
99

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 17.01.2015 r. poz. 87 
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Wykres 114. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu 
odpadów w województwach Polski Wschodniej w latach 
2004 – 2013 

 
 

Samorządy Polski Wschodniej w nieznacznie większym stopniu niż pozostałe regiony Polski 

rozbudowywały sieciową infrastrukturę komunalną. W przypadku sieci wodociągowych można 

mówić o nieco wyższej dynamice – szczególnie na obszarach podregionów bialskiego, krośnieńskiego 

i rzeszowskiego. W przypadku kanalizacji widoczna jest umiarkowana konwergencja wobec 

pozostałej części kraju (w latach 2007-2013 wzrost o 5,8 p.p. w Polsce Wschodniej wobec wzrostu 4,8 

p.p. w całym kraju). W porównaniu z 2007 r., województwo podkarpackie i świętokrzyskie zwiększyły 

udział gospodarstw podłączonych do kanalizacji odpowiednio o 10,4 i 6,4 p.p. 

W przypadku województwa podkarpackiego, region ten prawie dorównał lepiej wyposażonym w sieci 

kanalizacyjne województwom Polski Zachodniej.100 W warmińsko-mazurskim i podlaskim dynamika 

była nieco niższa niż w kraju, natomiast woj. lubelskie pozostało regionem o najniższym odsetku 

ludności korzystającej z kanalizacji (49,7% w 2013 r.). 

Należy jednak pamiętać, że każde z województw – m.in. z uwagi z uwagi na specyficzną strukturę 

osadniczą i warunki geograficzne – posiada odmienne cele w zakresie rozwoju sieciowej 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). I tak opłacalny i osiągalny odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków w województwie lubelskim powinien wynosić w 2023 r. 58,6% (w 

latach 2007-2013 jego wartość wzrosła z 52,6% do 55,5%), zaś w warmińsko-mazurskim – 73,7% 

(wzrost z 71,7% do 74,8% w okresie 2007-2013, co oznacza, że cel KPOŚK został już osiągnięty).101 

  

                                                           
100

 Instytut Badań Strukturalnych, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Warszawa/Rzeszów 2012 
101

 IMAPP, Wskaźniki rezultatu strategicznego RPO – ocena spójności ze wskaźnikami Umowy Partnerstwa, 
ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015 
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Mapa 24. Odsetek gospodarstw domowych podłączonych 
do sieci wodociągowej w 2013 r. 

Mapa 25. Zmiana w zakresie gospodarstw domowych 
podłączonych do wodociągu między 2006 a 2013 r. (w p.p.) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Mapa 26. Odsetek gospodarstw domowych podłączonych 
do sieci kanalizacyjnej w 2013 r. 

Mapa 27. Zmiana w zakresie gospodarstw domowych 
podłączonych do kanalizacji między 2006 a 2013 r. (w p.p.) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W Polsce Wschodniej w latach 2007-2013 odnotowano zmniejszenie skali zanieczyszczeń pyłowych o 

44%. Ze względu na niższe uprzemysłowienie, dynamika spadku emisji trujących substancji była 

niższa niż w skali całego kraju. Najbardziej ograniczono emisję w najsilniej zanieczyszczonym 

województwie lubelskim (o 57%) oraz relatywnie czystym podlaskim (o 50%).  

Mniejsza emisja przekłada się także na lepszą jakość powietrza. Obok zanieczyszczeń pyłowych, 

spowodowanych przez przemysł ciężki i energetykę, dla kondycji zdrowotnej istotny jest także 
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poziom niskiej emisji, wywoływanej przede wszystkim przez sektor komunalny i transport. Niska 

emisja przejawia się m.in. nieprzekraczaniem norm rakotwórczej substancji PM-10, zwiększającej 

podatność na nowotwory. Spośród miast wojewódzkich Polski Wschodniej, najlepsza sytuacja w tej 

kwestii występowała w 2012 r. w Olsztynie (25 µg/m3)102, chociaż stężenie PM-10 wzrosło od 2007 r. 

o 5 µg/m3. W pozostałych stolicach województw wahała się od 29 µg/m3 w Białymstoku i Lublinie do 

40 µg/m3 w Kielcach i Rzeszowie, wobec średniej dla badanych polskich miast 34,4 µg/m3.103 

Polska Wschodnia posiada wysoki udział terenów chronionych – w 2014 r. prawnie chronionych było 

39,5% powierzchni ogółem. W latach 2004-2014 w tym obszarze nie zaszły większe zmiany – 

natomiast warto zwrócić uwagę, że województwa świętokrzyskie (65,1% terenów chronionych), 

warmińsko-mazurskie (46,7%) oraz podkarpackie (44,9%) wyraźnie przekraczają w tym aspekcie 

średnią krajową (która wyniosła w 2014 r. 32,5%). 

Wykres 115. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z 
zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce Wschodniej 

w latach 2004-2013. 

Wykres 116. Powierzchnia chroniona w Polsce Wschodniej 
w latach 2004 – 2014 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

                                                           
102

 Według normy WHO wartość PM-10 nie powinna przekraczać 20 µg/m3. 
103

 Dane AirBase - The European air quality database, European Environment Agency 
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najważniejsze wnioski z analizy wskaźnikowej 

 

 W Polsce Wschodniej infrastruktura ochrony zdrowia była w latach 2007-2014 relatywnie dobrze 

rozwinięta. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, wyraźnie wzrosła w tym okresie liczba przychodni, 

zmalała natomiast liczba praktyk lekarskich. Relatywnie słaba kondycja zdrowotna mierzona podwyższoną 

umieralnością na nowotwory i choroby serca cechowała województwa świętokrzyskie i lubelskie. Co 

ciekawe, bardzo pozytywne wyniki uzyskały w tym zakresie województwa podkarpackie, warmińsko-

mazurskie oraz podlaskie.  

 Analiza zachowań mieszkańców Polski Wschodniej w zakresie kultury wskazuje na występowanie 

zróżnicowanych trendów w tej dziedzinie. Maleje liczba osób korzystających z bibliotek publicznych, rośnie 

natomiast odsetek osób odwiedzających muzea. Mimo zwiększającej się liczby instytucji kulturalnych 

wyższego rzędu, takich jak teatry, opery czy filharmonie, w latach 2004-2014 spadł odsetek osób z nich 

korzystających, co wskazuje na malejące zainteresowanie taką ofertą lub występowanie barier finansowych 

w dostępie do takich usług. 

 Zmiany demograficzne w połączeniu z rozbudową infrastruktury powodują coraz lepszy dostęp do edukacji 

podstawowej. Jednocześnie niż demograficzny wywołuje większą presję na konsolidację infrastruktury, 

szczególnie na obszarach systematycznie wyludniających się. W rezultacie, w makroregionie zamykanych 

jest więcej szkół niż średnio w całym kraju. 

 W makroregionie Polski Wschodniej w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 

2006-2014 skokowo poprawiła się dostępność infrastruktury sieciowej – kanalizacji i w mniejszym stopniu 

wodociągów. W dalszym ciągu istnieje jednak duże pole do redukcji zjawiska niskiej emisji oraz zwiększenia 

odsetka odpadów zbieranych selektywnie. 

najważniejsze wnioski z analizy wskaźników syntetycznych 

 Zgodnie z przeprowadzoną analizą skupień oraz dyskryminacji relatywny (odniesiony do reszty kraju) 

pozamaterialny poziom życia w makroregionie Polski Wschodniej uległ w latach 2007-2013 nieznacznej 

poprawie, zwiększyło się również zróżnicowanie województw makroregionu w tym obszarze tematycznym. 

 Wg przeprowadzonej analizy dyskryminacji w 2006 r. różnice (na niekorzyść makroregionu) były największe 

kolejno w kategoriach gospodarka komunalna i ochrona środowiska, edukacja, kultura. W przypadku 

kategorii opieka zdrowotna różnica między makroregionem a resztą kraju była niewielka, aczkolwiek na 

korzyść Polski Wschodniej. Brak było podstaw statystycznych do stwierdzenia, że w 2013 r. albo w 2006 r. 

makroregion wyróżniał się w kategorii opieki zdrowotnej na tle pozostałych województw. Wedle danych za 

2013 r. istniało zaś wciąż statystyczne uzasadnienie określenia makroregionu Polski Wschodniej jako 

istotnie niżej rozwiniętego w kategoriach tematycznych kultury i edukacji. 

 Zgodnie z informacją podaną w poniższych tabelach z wynikami analizy skupień przeprowadzonej metodą 

k-średnich, w 2006 r. województwa przynależne do makroregionu Polski Wschodniej stanowiły dwa klastry 

o najniższych wartościach centroidów (środków skupień). Między 2006 r. a 2013 r. doszło do zwiększenia 

zróżnicowania (mierzonego wariancją) wyróżnionych wskaźników rozwoju w ramach makroregionu Polski 

Wschodniej, szczególnie w zakresie kategorii gospodarka komunalna, co widać również w wynikach analizy 

skupień. Województwa podkarpackie i warmińsko-mazurskie w 2013 r. znalazły się w skupieniu 
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obejmującym w połowie województwa Polski Zachodniej, aczkolwiek odległość tych województw od 

centroidu (środka skupienia) należała do najwyższych w tym klastrze. Kolejność jednostek przestrzennych 

w nagłówkach poniższych tabel analizy skupień podana jest wg rosnącej odległości od centroidu skupienia, 

tj. od województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań charakterystyczne. 

 

wykorzystane 

wskaźniki 

wymiar 

opieka zdrowotna 

wymiar 

kultura 

wymiar 

edukacja 

wymiar 

gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

(-) zgony na nowotwory 

i choroby układu 

krążenia na 10 tys. 

mieszkańców 

(+) łóżka w szpitalach 

ogólnych na 10 tys. 

mieszkańców 

(+) widzowie i słuchacze w 

teatrach i instytucjach 

muzycznych na 10 tys. 

mieszkańców 

(+) czytelnicy bibliotek 

publicznych na 10 tys. 

mieszkańców 

 

(+) studenci szkół wyższych 

na 10 tys. mieszkańców 

(+) przeciętny wynik 

egzaminu gimnazjalnego w 

części matematyczno-

przyrodniczej 

(+) dzieci w placówkach 

wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. 

dzieci w wieku 3-5 lat 

(+) odpady zebrane 

selektywnie w relacji do ogółu 

odpadów 

(+) korzystający z kanalizacji 

jako procent ogółu ludności 

zidentyfikowane 

skupienia  

2006 r. 
 kategoria 

skupienie I: 
śląskie 

skupienie II: 
małopolskie, 
dolnośląskie, 
mazowieckie 

skupienie III: 
zachodniopo-

morskie, 
kujawsko-
pomorskie, 
pomorskie, 

lubuskie, 
wielkopolskie 

skupienie IV: 
podkarpackie, 

lubelskie, 
podlaskie, 

warmińsko-
mazurskie 

skupienie V:  
opolskie, 

świętokrzyskie, 
łódzkie 

opieka 
zdrowotna 

1,9 -0,5 -0,1 0,9 -1,2 

kultura 1,6 1,3 0,0 -0,6 -1,0 

kształcenie 0,5 1,4 -0,4 -0,7 0,0 

gospodarka 
komunalna 

1,6 -0,1 0,9 -0,6 -1,1 
 

2013 r. 
 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 
małopolskie 

skupienie II: 
wielkopolskie, 

pomorskie, 
opolskie, 

dolnośląskie, 
zachodniopo-

morskie, 
podkarpackie, 

śląskie, 
warmińsko-
mazurskie 

skupienie III: 
lubuskie 

skupienie IV: 
podlaskie, 
lubelskie 

skupienie V: 
łódzkie, kujawsko-

pomorskie, 
świetokrzyskie 

opieka 
zdrowotna 

-0,3 0,4 -0,9 1,0 -1,2 

kultura 1,6 -0,2 1,9 -0,9 -0,7 

kształcenie 1,9 -0,2 -1,0 0,1 -0,4 

gospodarka 
komunalna 

0,3 0,5 -0,2 -2,2 0,0 
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wartości 

wskaźników 

syntetycznych 

odległości 

od regionu 

wzorcowego 

 

(unitaryzowane 

odległości 

euklidesowe od 

regionu 

wzorcowego, 

pożądane niskie 

wartości) 

 

wartości 

wskaźników 

w 

porównaniu 

ze średnią 

dla Polski 

 

(liczba odchyleń 

standardowych 

od średniej, 

pożądane 

wysokie 

wartości) 
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Część 2.  

Analiza i ocena interwencji 

ze środków europejskich na 

terenie Polski Wschodniej 
(moduły 2 i 3 badania) 
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3 Analiza i ocena w ujęciu horyzontalnym 
 

3.1 Perspektywa strategiczna 
 

Strategia Rozwoju Polski Wschodniej w okresie obowiązywania perspektywy 2007-2013 przeszła 

znaczącą ewolucję. W aktualnej wersji SRPW z 2013 roku część projekcyjną charakteryzuje bardziej 

pragmatyczne i selektywne podejście niż w dokumencie przyjętym w 2008 r. Wówczas autorzy jako 

cel strategiczny deklarowali wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej całej 

Polski Wschodniej i każdego z jej województw w rozszerzonej Unii Europejskiej z uwzględnieniem 

zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. W nowej strategii akcent położony jest przede 

wszystkim na wzrost wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki Polski Wschodniej.  

Aktualizowana SRPW z 2013 r. silniej przyjmuje optykę głównych wyzwań rozwojowych Polski 

Wschodniej widzianej z poziomu centralnego. Nieprzypadkowo aktualizacja powstawała równolegle 

do nowego programu operacyjnego (PO RPW) i ma charakter stricte inwestycyjny dla tych obszarów 

interwencji, w których koordynacja międzyregionalna jest szczególnie potrzebna.  

Wykres 117. Wdrażanie poszczególnych strategii (od momentu ich uchwalenia) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Szczególnie widoczne różnice uwidacznia porównanie części projekcyjnej strategii z 2008 roku oraz jej 

aktualizacji z 2013 roku. W obydwu dokumentach autorzy wyszczególnili 7 priorytetów (nazywanych 

także strategicznymi kierunkami działań). W aktualizacji jednak aż 3 nawiązują do innowacyjności 

jako kluczowego czynnika rozwoju. Autorzy zrezygnowali z tak wysokiej rangi współpracy 

transgranicznej oraz zasobów środowiskowych. Co ciekawe, pojawił się priorytet związany z 

wzmocnieniem bezpieczeństwa elektroenergetycznego, wskazujący na coraz istotniejszą rolę 

energetyki zarówno w dokumentach strategicznych. Przeformułowano także cel związany ze 

wsparciem funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej, akcentując przede wszystkim ich 

kluczową rolę dla osiągania „spójności wewnętrznej” regionu. Pozostałe priorytety zostały 
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uszczegółowione i nie w pełni pokrywają zakres pierwszej strategii – także z uwagi na zaspokojenie 

potrzeb w niektórych obszarach (np. społeczeństwo informacyjne, nowe porty lotnicze).   



 

Tabela 7. Porównanie SRPW z 2008 r. oraz aktualizacji z 2013 r. 

Priorytety SRPW 2008 
Stopień „pokrycia” 

celów w SRPW 2013 
Strategiczne kierunki działań w SRPW 2013 

Obszary na które położono 
mniejszy akcent 

Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału 
ludzkiego 

     
Przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy 

administracja, społeczeństwo 
obywatelskie 

Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy  

Budowanie społeczeństwa informacyjnego 
opartego na wiedzy 

     

Wzmocnienie potencjału sektora nauki i badań w Polsce Wschodniej przy 
jednoczesnym  wzmacnianiu powiązań i intensyfikacji współpracy między 
kluczowymi uczestnikami systemu innowacji 

społeczeństwo informacyjne 

Budowa trwałych przewag konkurencyjnych poprzez działania na rzecz 
podnoszenia poziomu technologicznego zaawansowania i innowacyjności w 
obszarze wiodących endogenicznych ponadregionalnych specjalizacji 
gospodarczych 

 
Wspieranie gospodarki, wspieranie 

funkcjonowania MŚP 
     

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej PW 
poprzez rozwijanie infrastruktury 

transportowej 

     
Przełamywanie barier związanych z peryferyjnym położeniem Polski Wschodniej transport lotniczy 

Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski 
Wschodniej 

     
Wzmocnienie spójności wewnętrznej Polski Wschodniej  

Wykorzystanie położenia przy zewnętrznej 
granicy UE, rozwój współpracy transgranicznej 

     

 

rezygnacja 

Konserwacja i wykorzystanie zasobów 
środowiska przyrodniczego oraz ochrona 

różnorodności biologicznej 

     
rezygnacja 

      Wzmocnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski Wschodniej nowy priorytet 

Źródło: opracowanie własne 



 

Tabela 8. Porównanie celów strategii rozwoju województw II i III generacji 

województwo 
misja / cel nadrzędny w strategii 

rozwoju „drugiej generacji” 

waga
104

 (max. 5) misja / cel nadrzędny  

w aktualnej strategii rozwoju 

waga zmiany w misji w porównaniu 

z poprzednią strategią G Sp Śr G Sp Śr 

lubelskie 

Misja: 

Uruchomienie wielokierunkowych 

procesów rozwojowych w regionie 

umożliwiających trwały i zrównoważony 

rozwój województwa, przyczyniających 

się do poprawy jakości życia i wzrostu 

dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny. 

2 2 1 

Stwierdzenie Marszałka we 

wprowadzeniu (brak misji i celu 

głównego): 

Budowanie przewag konkurencyjnych 

opartych na innowacyjności oraz 

kapitale intelektualnym i społecznym, 

przy wykorzystaniu wewnętrznych 

potencjałów regionów 

3 2 0 

Wyraźna zmiana bardzo ogólnej deklaracji na 

działania jednoznacznie premiujące 

innowacyjność i konkurencyjność. Cele 

wyznaczone problemowo, selektywnie, z 

koncentracją na rozwiązaniu największych 

problemów horyzontalnych (słabe funkcje 

miejskie i rolnictwo). 

podkarpackie 

Misja: 

Podniesienie krajowej 

i międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarki regionu poprzez wzrost jej 

innowacyjności, a tym samym 

efektywności, która stworzy warunki do 

zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu 

dochodów i poziomu życia ludności. 

3 1 1 

Misja: 

Efektywne wykorzystanie zasobów 

wewnętrznych i zewnętrznych dla 

zrównoważonego i inteligentnego 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

drogą do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

2 2 1 

Złagodzenie misji radykalnie forującej sferę 

gospodarczą, ale konkurencyjność i 

produktywność gospodarki cały czas widziane 

jako konieczny środek dla lepszej jakości życia. 

Nacisk na potencjały endogenne. 

podlaskie 

Misja: 

Województwo podlaskie regionem 

aktywnego i zrównoważonego rozwoju z 

wykorzystaniem walorów środowiska 

naturalnego, wielokulturowej tradycji i 

położenia przygranicznego 

1 1 3 

Cel horyzontalny: Wysokiej jakości 

środowisko przyrodnicze podstawą 

harmonii aktywności człowieka i 

przyrody; 

Cel horyzontalny: Infrastruktura 

techniczna i teleinformatyczna 

otwierająca region dla inwestorów, 

mieszkańców, sąsiadów i turystów. 

2 1 2 

Najsilniej eksponowane środowisko z 

poprzedniej strategii (ze wszystkich) pozostało w 

orbicie części projekcyjnej nowej strategii – przy 

czym wyraźnie podkreślono infrastrukturę jako 

element konieczny dla rozwoju (z wydzieleniem 

teleinformatycznej). 

świętokrzyskie Misja: 2 2 1 Misja: 2 2 1 Delikatny zwrot w misji z wyraźnej koncentracji 

na jakości i poziomie życia w stronę  
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 G – gospodarka; Sp – społeczeństwo; Śr – środowisko.  



 

 

województwo 
misja / cel nadrzędny w strategii 

rozwoju „drugiej generacji” 

waga
104

 (max. 5) misja / cel nadrzędny  

w aktualnej strategii rozwoju 

waga zmiany w misji w porównaniu 

z poprzednią strategią G Sp Śr G Sp Śr 

Podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego 

 

Pragmatyczne dążenie do 

najpełniejszego i innowacyjnego 

wykorzystania przewag i szans, 

odwrócenia niekorzystnych tendencji 

demograficznych oraz podniesienia 

jakości życia mieszkańców przy 

jednoczesnej dbałości o stan 

środowiska 

konkurencyjności – niemniej strategia pozostała 

dość wyważona. 

warmińsko 

-mazurskie 

Cel główny: 

Spójność ekonomiczna, społeczna i 

przestrzenna Warmii i Mazur z 

regionami Europy. 

2 2 1 

Cel główny: 

Spójność ekonomiczna, społeczna i 

przestrzenna Warmii i Mazur z 

regionami Europy 

2 2 1 

Strategia będąca kontynuacją poprzedniej – z 

wyraźnymi akcentami (w sferze semantycznej) 

charakterystycznymi dla „szkoły” ekspertów 

przygotowujących obydwie strategie 

(akcentowanie znaczenia sieci, współpracy), 

zmieniającymi narzędzia (np. specjalizacje) niż 

główne cele. 

Źródło: opracowanie własne 
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Pomimo niewielkiej selektywności wyborów, strategie województw Polski Wschodniej obowiązujące 

w perspektywie 2007-2013 istotnie różniły się akcentami zawartymi w misjach. W perspektywie 

2007-2013 innowacyjność i konkurencyjność były głównym elementem strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego. Województwo podlaskie wyróżniało wyraźniejsze akcentowanie 

środowiskowych czynników rozwoju. Misje strategii pozostałych województw były stosunkowo 

zachowawcze i starały się wyważyć czynniki społeczne, gospodarcze i środowiskowe.  

 

Wykres 118. Rozłożenie akcentów w misji strategii drugiej 
generacji województw Polski Wschodniej (oś pionowa – 

cele gospodarcze, oś prawa –społeczne, oś zielona – 
środowiskowe) 

Wykres 119. Rozłożenie akcentów pomiędzy strategiami 
drugiej i trzeciej generacji w dokumentach województw 
Polski Wschodniej (oś pionowa – cele gospodarcze, oś 

prawa –społeczne, oś zielona – środowiskowe) 

  
Źródło: opracowanie własne 

 

W dokumentach strategicznych trzeciej generacji widoczny jest już nowy paradygmat polityki 

regionalnej – co częściowo wymuszone było także zmianami w systemie zarządzania rozwojem na 

poziomie centralnym. Obecne strategie województw cechuje silniejszy akcent na wspieranie funkcji 

ponadlokalnych miast, potencjałów endogenicznych, jak również sieci współpracy. W porównaniu 

z perspektywą 2007-2013 zdecydowanie mniejszy nacisk położony jest na kreowanie współpracy 

międzyregionalnej i transgranicznej, a także na rolę infrastruktury w osiąganiu celów rozwojowych. 

W trzeciej generacji regiony silniej akcentują innowacyjność i konkurencyjność jako kluczowe czynniki 

rozwoju województwa, przy czym najsilniejszy zwrot w tej kwestii wykonało województwo lubelskie. 

Niniejsze badanie obejmuje jednak przede wszystkim okres wdrażania strategii drugiej generacji – 

dlatego w kolejnej części raportu sprawdzamy, czy wybory strategiczne deklarowane w misji istotnie 

rzutowały na strukturę absorpcji105 środków finansowych w województwie.  

  

                                                           
105

 Przez absorpcję rozumiemy trwałe pozyskanie i wydatkowanie środków z funduszy UE przez beneficjentów  
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3.2 Analiza skali i struktury interwencji 
 

3.2.1 Analiza na poziom makroregionu i województw  

 

Opierając się na dostępnych źródłach danych można szacować, że do Polski Wschodniej trafiło około 

75,8 mld zł, pochodzących z funduszy europejskich powiązanych z programami wdrażanymi w okresie 

programowania 2007-2013. Zdecydowana większość tych środków pochodziła z Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego i była 

powiązana z realizacją polityki spójności UE. W skali globalnej, mniejsze było znaczenie środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. Na tym tle jeszcze mniejszą rolę z perspektywy całego makroregionu odegrały środki UE 

wydatkowane w ramach programów współpracy transgranicznej (finansowane ze środków polityki 

spójności oraz Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa), a także środków krajów EFTA.106 

Tabela 9. Środki europejskie w Polsce Wschodniej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 

 

fundusz 
wartość dofinansowania 
UE w Polsce Wschodniej 

udział Polski 
Wschodniej 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (bez PWT) 

39,3 mld zł 29,3% 

Fundusz Spójności 16,5 mld zł 17,9% 

Europejski Fundusz Społeczny 9,6 mld zł 26,5% 

Europejski Fundusz na rzecz rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

8,7 mld zł 31,4% 

Europejski Fundusz Rybacki 0,7 mld zł 20,3% 

łącznie bez PWT 74,8 mld zł 25,5% 

programy współpracy transgranicznej 
(Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, Instrument Sąsiedztwa 
i Partnerstwa)
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0,96 mld zł nie dotyczy 

łącznie 75,8 mld zł - 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pierwszym elementem analizy "prorozwojowej" interwencji finansowanej ze środków europejskich 

na terenie Polski Wschodniej powinno być porównanie skali działań z gospodarczym 

i demograficznym potencjałem makroregionu. Zgodnie danymi przedstawionymi w pierwszej części 

raportu dedykowanej trendom rozwojowym, udział Polski Wschodniej w ludności kraju ogółem 

wynosił ok. 21.4% w 2014 r., z kolei udział w produkcie krajowym brutto - 15,3% w 2013 r. Okazuje 

się, że absorpcja środków europejskich w makroregionie znacznie przekraczała obydwie wartości 

progowe. Do Polski Wschodniej trafiło około 25% łącznych nakładów związanych z realizacją polityki 

spójności w Polsce (tj. środków FS, EFS oraz EFRR). W przypadku wszystkich pięciu województw 

makroregionu oznacza to udział znacznie wyższy, niż wynikałby z potencjału ekonomicznego; 

                                                           
106

 Z uwagi na brak danych pozwalających na analizę interwencji w przekroju terytorialnym, środki krajów EFTA 
zostały wyłączone z analiz ilościowych.  
107

 Więcej szczegółów dotyczących programów współpracy transgranicznej w sekcji 4.2.2. 
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dodatkowo w przypadku województw warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego - wyższy także 

od potencjału demograficznego. 

Wykres 120. Potencjał demograficzny i ekonomiczny Polski Wschodniej 
(odpowiednio udział w ludności Polski oraz w krajowym PKB).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Do Polski Wschodniej trafiło łącznie ponad 30% "prorozwojowych" środków EFRROW i EFR,108 

co prawie dwukrotnie przekracza potencjał jej ekonomiczny oraz potencjał demograficzny. W tym 

przypadku należy jednak zwrócić uwagę na stosunkowo duże zróżnicowanie wewnętrzne 

makroregionu. Wysoki wskaźnik absorpcji w całej Polsce Wschodniej wynika z dużej puli środków, 

które trafiły do województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Relatywnie mniejsza 

była skala interwencji w województwie świętokrzyskim, jeszcze mniej funduszy trafiło 

do województwa podkarpackiego (absorpcja niższa, niż potencjał demograficzny). Niezależnie 

od tego, trzeba jednak podkreślić, że oficjalne rozstrzygnięcia oraz inne czynniki decydujące 

o terytorialnym podziale środków europejskich w Polsce w okresie programowania 2007-2013 

okazały się dla Polski Wschodniej bardzo korzystne.  

  

                                                           
108

 Z analizy wyłączono działania mające charakter transferów, tj. np. renty strukturalne, emerytury rybackie 
itp. 
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Wykres 121. Wykorzystanie środków europejskich a potencjał demograficzny i ekonomiczny makroregionu 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Drugim interesującym punktem odniesienia pozwalającym na analizę wykorzystania środków 

europejskich w okresie 2007-2013 przez województwa Polski Wschodniej jest porównanie 

z perspektywą 2004-2006. W ramach NPR 2004-2006 do makroregionu trafiło stosunkowo niewiele 

środków, co wynikało przede wszystkim z niewielkiego udziału w programach zarządzanych 

i wdrażanych na szczeblu krajowym (SPOT, SPO RZL, SPO WKP, FS). Jedynie w województwie 

warmińsko-mazurskim odnotowano wówczas dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

zbliżone do średniej krajowej. Pozostałe 4 cztery województwa Polski Wschodniej należały do grupy 

pięciu regionów o najniższym poziomie absorpcji środków europejskich (we wszystkich czterech 

poniżej 70% przeciętnej wartości dla Polski).  

Wykres 122. Absorpcja środków polityki spójności w przeliczeniu a jednego mieszkańca w perspektywie finansowej 
2004-2006 i 2007-2013 (Polska = 100%) 

województwa uszeregowane według absorpcji środków NPR 2004-2006 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Sytuacja uległa diametralnej zmianie w okresie programowania 2007-2013. Nowe założenia 

terytorialnego podziału środków spowodowały, że absorpcja środków europejskich w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca była wyższa niż przeciętnie w Polsce we wszystkich pięciu województwach 

makroregionu, a województwa warmińsko-mazurskie i podkarpackie zajęły w rankingu pierwsze 

i drugie miejsce. W porównaniu z okresem wdrażania NPR 2004-2006, kiedy dofinansowanie 

ze środków europejskich per capita w makroregionie wynosiło zaledwie 67% średniej dla kraju, 

w ramach NSS 2007-2013 wskaźnik ten osiągnął aż 117%. W wartościach bezwzględnych oznacza 

to  wzrost z około 7,2 mld zł do 65,4 mld zł w cenach bieżących.   

Wykres 123. Interwencja polityki spójności (wartości dla Polski = 100%) w perspektywie 2004-2006 i 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W niniejszej analizie koncentrujemy się głównie na analizie skali interwencji finansowanej ze środków 

europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takie podejście wydaje się być najbardziej 

intuicyjne, warto jednak pamiętać o tym, że ta sama wartość w ujęciu finansowym ma różne 

znaczenie dla poszczególnych gospodarek - regiony Polski Wschodniej to jednocześnie pięć 

województw o najniższej wartości PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dlatego też znaczenie 

interwencji w ramach polityki spójności (w szczególności jej komponentu popytowego) jest 

dla makroregionu znacznie większe niż w pozostałych województwach. Wartość dofinansowania 

ze środków funduszy strukturalnych w Polsce Wschodniej kształtuje się na poziomie od ok. 29% 

rocznego PKB w 2007 r. w województwie świętokrzyskim do 40% w podkarpackim. Są to wartości 

nieporównywalnie większe niż w okresie programowania 2004-2006. 
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Mapa 28. Interwencja polityki spójności w relacji do regionalnego PKB 
lewy panel: NPR 2004-2006 (w relacji do PKB z 2004 r.), prawy panel: NSS 2007-2013 (PKB z 2007 r.) 

  
Źródło: opracowanie własne 

 

Wielkość środków, które w perspektywie finansowej 2007-2013 trafiły do Polski Wschodniej wynika 

z trzech grup czynników: 

1) wyodrębnienia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego 

o wsparcie mogli ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy z makroregionu; 

2) sposobu podziału środków w ramach krajowych programów operacyjnych (wybór 

projektów pozakonkursowych, kryteria wyboru i warunku dostępu dla projektów 

konkursowych, także w kontekście możliwości absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów); 

3) algorytmu podziału środków z EFRR i EFS zagwarantowanych dla województw Polski 

Wschodniej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz komponentu 

regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Każdy z ww. czynników zostanie poddany oddzielnej analizie. Warto jednak zaznaczyć, że są one 

także wzajemnie powiązane ze sobą. Przykładowo, większa dostępność środków w ramach 

programów regionalnych lub PO RPW mogła zniechęcać niektórych beneficjentów do ubiegania się 

o środki w ramach programów krajowych. 

Tabela 10. Czynniki decydujące o absorpcji środków europejskich (w szczególności polityki spójności) przez województwa 
Polski Wschodniej  

lp. czynnik kierunek oddziaływania 

1 

wyodrębnienie Programu 

Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 

w większości pozytywny: 

 dodatkowe 2,3 mld euro na interwencję wyłącznie na 

terenie Polski Wschodniej w zakresie: rozwoju 

infrastruktury transportowej 

 jednocześnie: ryzyko wypierania interwencji innych 

programów (w sposób formalny lub faktyczny) 
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2 

sposób podziału środków 

w ramach krajowych 

programów operacyjnych 

w większości negatywny 

 Polska Wschodnia (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 

korzysta mniej niż Polska ogółem z PO IŚ (o 14%) i PO IG (o 

24,5%) – wyjątkiem jest województwo podkarpackie; 

jednak wyższa niż przeciętnie w kraju absorpcja środków z 

komponentu centralnego PO KL 

3 

algorytm podziału 

środków z EFRR i EFS 

zagwarantowanych dla 

województw Polski 

Wschodniej 

w większości pozytywny 

 wyższa alokacja EFRR na regionalne programy operacyjne 

(algorytm szczególnie korzystny dla woj. warmińsko-

mazurskiego) 

 wyższa alokacja EFS na komponent regionalny PO KL 

(algorytm szczególnie korzystny dla woj. świętokrzyskiego) 

4 

algorytmy podziału 

środków PROW w ramach 

kopert regionalnych w 

części działań 

nieznacznie pozytywny 

 odnosząc się wyłącznie do kwoty wydatkowanej  

na działania „sterytorializowane”, na obszary wiejskie 

Polski Wschodniej trafiło więcej środków na 1 mieszkańca 

niż w pozostałej części kraju (31,7% środków przy udziale 

mieszkańców obszarów wiejskich rzędu 27,2% całości) 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak zaznaczono już wcześniej, w okresie programowania 2004-2006 województwa Polski Wschodniej 

w stosunkowo niewielkim stopniu skorzystały ze strumienia środków związanych z realizacją 

programów współfinansowanych ze środków europejskich. Wyjściem naprzeciw tego problemu było 

opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. 

oraz stworzenie oddzielnego programu operacyjnego skierowanego wyłącznie dla beneficjentów 

tego makroregionu. W Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 

przewidziano rozdysponowanie 2,68 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na projekty związane z rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego, infrastruktury 

szkolnictwa wyższego, transportem oraz infrastrukturą szerokopasmową.  

Wykres 124. Wartość dofinansowania UE per capita w programach NSS 2007-2013 

wszystkie kategorie interwencji  

  

wyłącznie kategorie interwencji uwzględnione w PO RPW 

  
 Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza całości struktury interwencji w ramach NSS 2007-2013 potwierdza, że PO RPW faktycznie 

zagwarantował Polsce Wschodniej wyższy poziom dofinansowania. Podczas gdy łączne wykorzystanie 

środków w programach krajowych i regionalnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 

w makroregionie było niewiele wyższe niż przeciętnie w Polsce (odpowiednio 7 997 zł oraz 6 500 zł), 

to właśnie wsparcie z PO RPW (1 206 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca) miało decydujące 

znaczenie dla wyższego niż przeciętnie w kraju napływu środków europejskich we wszystkich pięciu 

województwach. Co prawda województwa warmińsko-mazurskie i podkarpackiego należałyby 

do największych beneficjentów polityki spójności także bez tego programu, to jednak województwa 

lubelskie, świętokrzyskie i podlaskie znalazłyby się w dolnej części stawki.  

Jeszcze ciekawszych wniosków dostarcza analiza roli PO RPW w zakresie ograniczonym do kategorii 

interwencji uwzględnionych w tym programie, tj. typów działań, w których w największym stopniu 

oczekiwano zagwarantowania Polsce Wschodniej dodatkowej puli środków finansowych. 

Po pierwsze, okazuje się, że formy wsparcia oferowane w PO RPW dotyczyły w znacznie większym 

stopniu kategorii, w których ważniejszą rolę odgrywały programy regionalne niż krajowe. Po drugie, 

w tych właśnie kategoriach do makroregionu trafiło (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) ponad 

dwukrotnie więcej funduszy europejskich niż do pozostałych województw (2 671 zł zamiast 1 361 zł). 

Wykres 125. Dodatkowe finansowanie poszczególnych kategorii interwencji 
w województwach Polski Wschodniej dzięki środkom PO RPW

109
 (100% - przeciętna 

wartość per capita w Polsce) 

Wykres 126. Struktura interwencji PO RPW 

  

Źródło: opracowanie własne 

Rola PO RPW była szczególnie duża w działaniach związanych z transportem. W wartościach 

bezwzględnych najwięcej środków przeznaczono na działania związane z transportem miejskim, 

drogami regionalnym oraz drogami krajowymi. Z kolei największy względny przyrost dotyczył 

inwestycji związanych ze ścieżkami rowerowymi - wsparcie z PO RPW spowodowało, że na tego typu 

projekty w Polsce Wschodniej przeznaczono w przeliczeniu na jednego mieszkańca 10-krotnie więcej 

niż przeciętnie w Polsce. Silny efekt "dodatkowości" PO RPW dotyczył także inwestycji 

w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz infrastrukturę szkół wyższych.     

                                                           
109

 Na przykład 120% oznacza, że łączna interwencja w danej kategorii tematycznej w Polsce Wschodniej 
przekracza o 20% przeciętną wartość dofinasowania per capita w Polsce.  
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Wykres 127. Odchylenie
110

 dofinansowania ze środków europejskich per capita w poszczególnych programach 
operacyjnych

111
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Drugim z analizowanych czynników decydujących skali finansowania skierowanego do Polski 

Wschodniej jest sposób podziału środków w ramach krajowych programów operacyjnych. 

Tak jak zaznaczono już wcześniej, chodzi tutaj zarówno o podejście do wyboru projektów 

pozakonkursowych, jak i o kryteria dostępu i rankingowe w naborach konkursowych, które w jawny 

lub niejawny mogły preferować lub utrudniać uzyskanie wsparcia wnioskodawcom z Polski 

Wschodniej. U ujęciu ogólnym, absorpcja środków z programów krajowych była w analizowanym 

makroregionie mniejsza niż w pozostałych województwach o około 10% (4 330 zł w Polsce 

Wschodniej, 4 828 w reszcie kraju). Znacznie więcej środków trafiło do województw warmińsko-

mazurskiego i podkarpackiego, mniej - do świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego. Proporcje 

te wynikały przede wszystkim z lokalizacji dużych inwestycji drogowych i kolejowych w ramach PO IŚ. 

Projekty te w duży stopniu zdecydowały o tym, że to właśnie warmińsko-mazurskie i podkarpackie 

należą do regionów, które w największym stopniu skorzystały z napływu środków europejskich.  

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, do Polski Wschodniej trafiło około 14% mniej środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko niż w przeciętnie w całej Polsce - szczególnie 

nisko plasowały się województwa podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie (o ponad 30% mniej od 

średniej krajowej). W ujęciu tematycznym, najbardziej od ogólnopolskiej średniej odbiegało 

wykorzystanie w makroregionie środków związanych z gospodarką wodno-ściekową (OP 1), 

przeciwdziałaniem zagrożeniom (OP 3) oraz infrastrukturą transportową inna niż drogowa i lotnicza 

(OP 7). Polska Wschodnia pozyskała więcej środków od reszty kraju związanych z gospodarką 

odpadami (OP 2), ochroną przyrody (OP 5) oraz transportem drogowym i lotniczym (OP 6). 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na województwo warmińsko-mazurskie, które charakteryzuje się 

wykorzystaniem środków PO IŚ powyżej średniej dla Polski aż w 8 z 13 osi priorytetowych.  

Wykres 128. Odchylenie dofinansowania ze środków europejskich per capita w krajowych programach operacyjnych 
(bez osi pomocy technicznej oraz komponentu regionalnego PO KL) 

                                                           
110

 Przykładowo: -35% w przypadku województwa lubelskiego w odniesieniu do PO IŚ oznacza, że wartość 
dofinansowania PO IŚ w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest o 35% niższa od przeciętnej wartości dla całej 
Polski.  
111

 Wartości PO RPW odnoszą się do przeciętnej w makroregionie Polski Wschodniej, a nie Polski ogółem.  
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oś priorytetowa/ 
program 

lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie 
warmińsko-
mazurskie 

Polska 
Wschodnia 

ogółem 

PO IŚ – OP 1 -50,5% -62,1% -62,6% 16,6% -56,3% -45,9% 

PO IŚ – OP 2 -54,8% -67,9% 154,0% 45,6% 56,5% 7,4% 

PO IŚ – OP 3 -100,0% -73,0% -100,0% -100,0% 73,2% -62,4% 

PO IŚ – OP 4 14,3% -72,5% -48,2% 10,6% -62,6% -31,5% 

PO IŚ – OP 5 -47,7% 17,0% 260,7% -54,4% 88,7% 37,1% 

PO IŚ – OP 6 18,4% 95,6% -41,1% -98,9% 65,3% 20,0% 

PO IŚ – OP 7 -77,6% -24,4% -90,2% -87,3% 19,0% -50,0% 

PO IŚ – OP 8 -64,4% -29,8% -99,2% 245,5% 2,5% -0,7% 

PO IŚ – OP 9 -27,0% 22,4% 21,3% -68,8% 28,1% -3,8% 

PO IŚ – OP 10 -91,8% -46,8% 192,0% -82,7% 87,2% -5,7% 

PO IŚ – OP 11 -11,2% -70,5% 104,1% -38,3% -62,5% -23,1% 

PO IŚ – OP 12 60,1% -33,8% -4,1% -68,8% -34,5% -10,3% 

PO IŚ – OP 13 -65,5% -37,5% 80,5% -70,6% -100,0% -43,8% 

PO IŚ ogółem -35,0% 8,1% -41,3% -35,2% 23,6% -14,4% 

PO IG – OP 1 -50,6% -56,1% -84,6% -59,2% -76,0% -62,8% 

PO IG – OP 2 -39,1% -88,1% -96,7% -50,5% -94,6% -71,8% 

PO IG – OP 3 30,2% -27,6% -100,0% 91,9% -96,9% -16,7% 

PO IG – OP 4 -43,1% 82,3% 26,0% -20,7% -47,3% 2,3% 

PO IG – OP 5 -98,4% -36,6% -71,4% -93,3% -98,6% -77,6% 

PO IG – OP 6 72,4% -14,8% -72,6% 7,0% 103,9% 24,0% 

PO IG – OP 8 -0,1% 9,2% -25,6% 4,9% -70,4% -13,0% 

PO IG ogółem -35,3% 14,4% -26,0% -28,8% -60,6% -24,5% 

PO KL – OP 1 -43,9% -22,1% 42,3% 22,3% -55,7% -17,5% 

PO KL – OP 2 7,3% -8,0% 20,6% 12,2% 7,2% 6,0% 

PO KL – OP 3 41,7% -6,1% 72,4% 32,3% 90,7% 40,9% 

PO KL – OP 4 -100,0% -37,5% -100,0% -100,0% -100,0% -83,7% 

PO KL – OP 5 87,5% -6,2% -5,0% 5,2% 66,7% 33,2% 

PO KL (KK) ogółem 27,3% -5,5% 28,9% 18,6% 38,0% 19,5% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Do województw Polski Wschodniej trafiło w ujęciu per capita około 24% mniej niż przeciętnie 

w Polsce środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wyższą od średniej krajowej 

wyróżnia się jedynie województwo podkarpackie, pozostałe regiony odnotowały znacznie gorsze 

wyniki, co w największym stopniu dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego (60% poniżej 

średniej). Dużo słabszą absorpcją cechowały się działania związane z działalnością badawczo-

rozwojową (OP 1), infrastrukturą sfery B+R (OP 2) oraz dyfuzją innowacji (OP 5).112 Na tym tle trzeba 

zdecydowanie wyróżnić województwa podkarpackie oraz (w mniejszym stopniu) podlaskie. Pomimo 

niskiej absorpcji we wszystkich trzech wskazanych obszarach, w tych województwach pozyskano 

znacznie więcej środków na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw (OP 4). Na drugim biegunie 

znalazły się województwa warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie oraz lubelskie, w których absorpcja 

środków z tej osi także należała do najniższych w Polsce. Warto także zauważyć, że do województwa 

podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego trafiło także więcej wsparcia związanego z rozwojem 

komercyjnych e-usług oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (OP 8).  

Cztery z pięciu województw Polski Wschodniej (z wyjątkiem województwa podkarpackiego) wykazały 

się ponadprzeciętną (19,5% powyżej średniej krajowej) absorpcją funduszy z komponentu 

centralnego (krajowego) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególnie dużo środków EFS 

trafiło do województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego na działania związane z poprawą 

jakości systemu oświaty (Priorytet 3). Z kolei wsparcie sektora nauki i szkolnictwa wyższego 

skierowane do Polski Wschodniej było pomijalnie małe ,113 co należy tłumaczyć przede wszystkim 

gwarancją wsparcia dla pochodzących z makroregionu uczelni w ramach PO RPW (Działanie 1.1). 

Warto w tym miejscu także zauważyć, że z pięciu analizowanych województw jedynie do podlaskiego 

trafiło więcej niż przeciętnie w Polsce środków na rozwój bazy infrastrukturalnej szkół wyższych (OP 

13 PO IŚ).  

Wszystkie pięć województw Polski Wschodniej wyróżnia także wyższa niż przeciętnie w Polsce 

absorpcja środków w ramach komponentu regionalnego PO KL. Wyższe wskaźniki wykorzystania 

środków EFS wynikają jednak przede wszystkim z określonych na etapie programowania algorytmów 

podziału alokacji pomiędzy poszczególnymi województwami (p. ramka poniżej). Algorytmy te były dla 

Polski Wschodniej korzystne (31% więcej dofinansowania per capita niż średnio w kraju), 

a szczególnie dużo środków trafiło do województwa świętokrzyskiego, w którym wartość wsparcia 

EFS per capita była o połowę wyższa niż w całym kraju. Województwa makroregionu uplasowały się 

w pierwszej szóstce regionów o najwyższym wsparciu EFS w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

(5 miejsce województwa zachodniopomorskiego, przed podlaskim). W porównaniu z resztą kraju, 

w województwach Polski Wschodniej relatywnie większe wsparcie cechowało działania związane 

z aktywnymi politykami rynku pracy oraz integracją społeczną (priorytety 6 i 7), niż projekty 

dotyczące szkoleń i edukacji (priorytety 8 i 9).114  

Szczegółowa analiza struktury podmiotowej i przedmiotowej interwencji znajduje się w załączniku.  

 

  

                                                           
112

 Potencjalnie konkurencyjny charakter mogło mieć wsparcia w ramach PO RPW. 
113

 Jeden projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
114

 Duży nacisk na działania związane z aktywizacją bezrobotnych położono szczególnie w województwie 
warmińsko-mazurskim.  
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Ramka 7. Algorytmy podziału środków programów operacyjnych polityki spójności 

W ramach opisanych powyżej krajowych programów operacyjnych, województwa Polski Wschodniej konkurowały o środki 
z pozostałymi regionami: albo w naborach konkursowych, albo w trakcie określania list projektów, które uzyskały 
ostatecznie wsparcie w procedurze pozakonkursowej. Odmienne podejście zastosowano w ramach komponentu 
regionalnego PO KL, regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
w których pięć analizowanych województw uzyskało zagwarantowaną alokację do wykorzystania w trakcie realizacji 
perspektywy 2007-2013. 

 

W przypadku komponentu regionalnego PO KL, środki EFS zostały rozdysponowane według algorytmu 40/15/25/10/10, 
który okazał się wynikowo bardzo korzystny dla województwa świętokrzyskiego, choć także pozostałe regiony Polski 
Wschodniej uzyskały środki na jednego mieszkańca wyższe niż przeciętnie w całym kraju.  

czynnik waga 

liczba mieszkańców 40% 

liczba małych i średnich przedsiębiorstwa 15% 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych 25% 

liczba osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych 10% 

zróżnicowanie PKB per capita 10% 

 

W przypadku regionalnych programów operacyjnych, środki EFRR zostały rozdysponowane według algorytmu 80/10/10, 
który szczególnie silnie preferował województwo warmińsko-mazurskie (z uwagi na duża liczbę powiatów o wysokiej 
stopie bezrobocia rejestrowanego).  

czynnik waga 

liczba mieszkańców 80% 

stopa bezrobocia (powyżej 150% średniej dla Polski na poziomie powiatu) 10% 

poziom PKB (poniżej 80% średniej dla kraju) 25% 

 

Województwa Polski Wschodniej miały także szansę na uzyskanie dodatkowych środków w ramach podziału Krajowej 
Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego, do czego podstawą było tempo wdrażania regionalnych programów 
operacyjnych oraz komponentu regionalnego PO KL na koniec 2010 r. Ostatecznie, w podziale dodatkowych środków EFRR 
uczestniczyły wszystkie województwa Polski Wschodniej, a w podziale środków EFS – wszystkie z wyjątkiem podlaskiego.  

województwo 
EFRR (RPO) EFS (PO KL) 

miejsce dodatkowe środki (%) miejsce dodatkowe środki (%) 

podkarpackie 5 42 340 885 4 42 627 715 

świętokrzyskie 8 33 478 839 6 30 448 369 

podlaskie 10 27 570 809 - - 

warmińsko-mazurskie 11 24 616 794 1 60 896 736 

lubelskie 12 21 662 778 7 18 269 021 

 

Według z góry określonego algorytmu dzielone były także środki Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

województwo udział w kwocie 992 mln euro udział w kwocie 1 213 mln euro 

lubelskie 26,69%  

podkarpackie 25,54%  

podlaskie 14,68%  

świętokrzyskie 15,74%  

warmińsko-mazurskie 17,35%  
 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 129. Absorpcja środków w programach o ustalonym algorytmie podziału środków 

komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytety 6-9) 

 

regionalne programy operacyjne 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Czynnikiem, który miał decydujące znaczenie dla większej skali interwencji finansowanej ze środków 

polityki spójności w Polsce Wschodniej niż w pozostałych częściach kraju, był korzystny 

dla makroregionu algorytm podziału środków EFRR na realizację regionalnych programów 

operacyjnych, który premiował województwa o najniższym poziomie PKB oraz najwyższej stopie 

bezrobocia rejestrowanego. Wartość dofinansowania ze środków w ramach RPO jest (w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca) wyższa o około 790 zł (tj. o prawie 50%) niż w pozostałych regionach. 

Generalnie, wszystkie programy regionalne charakteryzowały się stosunkowo zbliżoną strukturą 

interwencji - właściwie w każdym z badanych województw wspierano wszystkie główne typy 

projektów, które zostały dopuszczone w ramach tzw. linii demarkacyjnej. Nie oznacza to jednak, 

że pomiędzy poszczególnymi RPO nie wystąpiły istotne różnice. 

 Polska Wschodnia jako całość wyróżnia się in minus w porównaniu ze średnią dla całego kraju 

pod względem udziału nakładów na działania związane z nauką, innowacyjnością 

oraz wsparciem przedsiębiorstw. Warto podkreślić dużą rolę tego typu wydatków 

w województwie podlaskim (2,1 p.p. powyżej średniej dla Polski) oraz stosunkowo niską 

w woj. podkarpackim (1,4 p.p. poniżej średniej), co jednak może być powiązane z dużo 

wyższą absorpcją w tym regionie, jeśli chodzi o środki PO IG. 
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 W programach regionalnych realizowanych w Polsce Wschodniej relatywnie silniejszą rolę 

odgrywają nakłady na rozwój infrastruktury transportowej (2,1 p.p. powyżej średniej). 

Szczególnie dużą część środków na ten cel przeznaczono w województwach warmińsko-

mazurskim i podlaskim (odpowiednio 7,5 p.p. oraz 6,9 p.p. powyżej średniej), z kolei 

w województwie lubelskim inwestycje transportowe odpowiadały za mniejszy niż przeciętnie 

w Polsce udział w strukturze wsparcia.  

 Województwa Polski Wschodniej istotnie różnią się od siebie pod względem udziału 

wydatków na projekty związane z energetyką i ochroną środowiska. Szczególnie dużo 

na drugi z wymienionych obszarów przeznaczono w województwie podkarpackim, natomiast 

zdecydowanie poniżej średniej dla Polski - w podlaskim i warmińsko-mazurskim.  

 Inna zauważalna różnica dotyczy nakładów na inwestycje w obszarze kultury, turystyki 

i przestrzeni publicznej. Na tle całego kraju in minus wyróżniają się województwa podlaskie 

(brak projektów związanych z rewitalizacją) oraz województwo podkarpackie (niewiele 

środków przeznaczonych na inwestycje związane z turystyką). 

Wykres 130. Porównanie struktury tematycznej regionalnych programów operacyjnych w województwach Polski 
Wschodniej (odchylenia od średniej dla Polski ogółem, punkty procentowe

115
) 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
115

 Wartość „-0,5” dla województwa lubelskiego w kategorii „nauka, wsparcia dla firm i innowacyjność” 
oznacza, że udział wydatków na tego typu projekty w Regionalnym Programie Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013 jest o 0,5 punktu procentowego niższa niż przeciętnie w Polsce.  
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Wykres 131. Struktura tematyczna interwencji w ramach NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowując omówione dotychczas wyniki analizy wykorzystania na terenie Polski Wschodniej 

programów krajowych oraz regionalnych, warto ocenić także ogólne tendencje związane ze strukturą 

tematyczną interwencji.116 

 W porównaniu z okresem programowania 2004-2006 znacznie wzrósł udział nakładów 

na projekty związane z sektorem nauki, innowacyjnością oraz przedsiębiorczością, dzięki 

czemu w ramach NSS 2013-2013 wartość dofinasowania per capita na tego typu inwestycje 

była istotnie wyższa niż przeciętnie w Polsce, a udział w finansowaniu zbliżony 

do obserwowanego na poziomie całego kraju (16-17%). Działania związane z nauką, 

innowacyjnością oraz przedsiębiorczością odgrywają szczególnie dużą rolę w województwach 

podkarpackim oraz podlaskim, a najniższy - w warmińsko-mazurskim. 

 W ujęciu procentowym (z 16% do 14%) spadł w Polsce Wschodniej udział nakładów 

zawiązanych z projektami ukierunkowanymi na rynek pracy i rozwój zasobów ludzkich 

(działania finansowane z EFS). Wynika to jednak przede wszystkim ze wzrostu skali inwestycji 

w pozostałych obszarach tematycznych, które w okresie 2004-2006 na terenie Polski 

Wschodniej były wspierane w niewielkim stopniu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca 

(m.in. dzięki opisanym wcześniej algorytmom podziału środków w ramach komponentu 

regionalnego PO KL) wykorzystanie środków w Polsce Wschodniej jest istotnie wyższe 

niż w pozostałych regionach (polityki rynku pracy, integracja społeczna, rozwój kapitału 

ludzkiego).  

 Największy wzrost udziału w całej interwencji finansowanej ze środków polityki spójności 

odnotowano w przypadku inwestycji transportowych. Częściowo wynika to ze specyficznego 

punktu odniesienia - w perspektywie finansowej 2004-2006 projekty tego typu odgrywały 

stosunkowo niewielką rolę, szczególnie w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. 

Z kolei w ramach NSS 2007-2013, do sektora transportu w Polsce Wschodniej skierowano 

znacznie większy strumień środków (41% całości interwencji w porównaniu do 36% 

w pozostałych regionach).  

 W ramach NPR 2004-2006 sektor energetyki był praktycznie wyłączony z możliwości 

uzyskania wsparcia w ramach polityki spójności. Możliwości dofinansowania pojawiły się 

jednak w programach NSS 2007-2013. Podobnie jak w całym kraju, wartość środków UE 

przeznaczonych na inwestycje związane głównie z efektywnością energetyczną, 

odnawialnymi źródłami energii oraz sieciami elektroenergetycznymi wynosi około 4% całości 

interwencji. Cechą charakterystyczną interwencji finansowanej z polityki spójności w Polsce 

Wschodniej jest także istotnie mniejsze niż w pozostałych regionach znaczenie inwestycji 

związanych z ochroną środowiska.  

 Z pozostałych obszarów inwestycji objętych ogólną analizą, warto także zwrócić uwagę 

na  wyższy niż przeciętnie w Polsce udział nakładów związanych z rozbudową infrastruktury 

społecznej (przede wszystkim infrastruktury edukacyjnej) oraz zbliżony udział inwestycji 

związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 

  

                                                           
116

 Bardziej szczegółową analizę struktury interwencji przedstawiliśmy w rozdziale 3. Formalna analiza 

yskryminacji (w tym w podziale na kategorie interwencji) znajduje się w załączniku 2. 
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Wykres 132. Zmiana absorpcji środków pomiędzy NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013 
(wartość per capita dla Polski ogółem = 100%) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ciekawym uzupełnieniem przeglądu tematycznej struktury interwencji w ramach NSS 2007-2013 jest 

także jest także jej analiza podmiotowa (tj. udziału typów beneficjentów otrzymujących wsparcie). 

W najbardziej ogólnym ujęciu, specyfiką Polski Wschodniej jest dużo wyższy udział jednostek 

samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych (39% interwencji, o 10 punktów 

procentowych więcej niż w innych województwach) i znacznie mniejszy udział przedsiębiorstw (28% 

Polsce Wschodniej w porównaniu z 33% poza makroregionem). Odniesienie tej struktury do wartości 

dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca dostarcza jeszcze bardziej interesujących 

wniosków. Omawiana wcześniej wyższa kwota wsparcia per capita w Polsce Wschodniej wynika 

wyłącznie z większego strumienia środków, który trafił do beneficjentów z sektora publicznego 

(administracja rządowa, JST oraz służba zdrowia). We wszystkich pozostałych grupach beneficjentów, 

wartość dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca jest istotnie mniejsza niż w innych 

województwach.  

Wykres 133. Struktura podmiotowa interwencji (uogólnione kategorie beneficjentów) w perspektywie 2007-2013 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 134. Dofinansowanie ze środków europejskich per capita w perspektywie 2007-2013 w podziale na grupy beneficjentów
117

  

 

Źródło: opracowanie własne 

W tym miejscu należy wspomnieć także o interwencji finansowanej ze środków EFRROW i EFR. 

W całym makroregionie, jej wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większa niż w Polsce 

ogółem (1 317 zł w porównaniu z 957 zł), co wynika z wysokiego poziomu absorpcji województw 

podlaskiego i lubelskiego (PROW) oraz warmińsko-mazurskiego (PROW i PO RYBY). Szczególnie 

niewielkie znacznie programy te odgrywają w województwie podkarpackim (absorpcja per capita 

znacznie poniżej średniej dla Polski, zaledwie 6,9% wartości interwencji ze środków europejskich).  

Mapa 29. Znaczenie PROW i PO RYBY w łącznej interwencji finansowanej ze środków FS, EFRR, EFS, ERROW i EFR  

PROW i PO RYBY tylko PROW 

  

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
117

 Z uwagi na niezadowalającą wiarygodność i niespójność danych dostępnych w systemie KSI SIMIK, nie było 
możliwości przeprowadzenia rzetelnej analizy struktury sektorowej beneficjentów z sektora przedsiębiorstw. 
Niewystarczająca dostępność danych w systemach informatycznych nie pozwoliła także na ilościową analizę 
struktury odbiorców ostatecznych wsparcia.  
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Ramka 8. Algorytmy podziału środków w ramach PROW 

Część środków PROW została podzielona na podstawie algorytmów konstruowanych przez Komitet 

Monitorujący. Na podstawie rekomendacji KM PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikował 

rozporządzenia z określoną wysokością środków przydzielonych dla danego województwa (bez podawania 

algorytmów w rozporządzeniu). Koperty zostały wydzielone po to, aby samorządy województwa miały 

świadomość kwot, którymi będą pośredniczyć, a w części działań także po to, aby wyrównywać szanse 

beneficjentów w regionach wolniej pozyskujących fundusze.
118

  

 

Rozporządzenia dotyczące podziału zmieniły się kilkunastokrotnie w trakcie perspektywy 2007-2013, 

zaś algorytmy poszczególnych działań były bardzo zróżnicowane ze względu na stosowane parametry 

(w zależności od działania stosowano zarówno wskaźniki demograficzne, sektorowe, powierzchniowe itd.). 

Terytorializacji poddano następujące działania: 

 

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 

 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 

 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 

 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 

 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

 

Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 

instrumentów zapobiegawczych 

 

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 

 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 

 

W 2010 roku przewidywano, że regionalizacja PROW obejmie ok. 55% środków.
119

 W 2014 roku udział 

działań poddanych terytorializacji w całości wydatkowanych środków programu wynosił jednak mniej 

(39,7%). 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
118

 Informacja uzyskana w wywiadzie.  
119

 Misiąg W., Tomalak M., Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki 
regionalnej, Warszawa, 2010. 
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Wykres 135. Tempo absorpcji środków w ramach polityki spójności (na podstawie sprawozdań z realizacji projektów) 

kontraktacja 

 

wydatkowanie (wnioski o płatność) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Istotnym zagadnieniem jest także tempo wdrażania interwencji finansowanej ze środków 

europejskich ma terenie Polski Wschodniej.120 We wszystkich pięciu województwach sytuacja 

w początkowych latach realizacji programów regionalnych były zbliżona do reszty kraju. Do końca 

2009 r. kontraktacja szczególnie dynamicznie przebiegała w województwach lubelskim i warmińsko-

mazurskim. Następne proces ten znacznie przyspieszył w województwie podkarpackim, a po 2013 r. 

kontraktacja znajdowała już we wszystkich regionach z wyjątkiem woj. lubelskiego na poziomie 

znacznie powyżej 90%. Nieco inna była dynamika wydatkowania środków, co potwierdzają 

                                                           
120

 Wiarygodnymi danymi dysponujemy jedynie dla programów polityki spójności.   
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informacje pochodzące ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Co ciekawe, 

województwa, które początkowo najszybciej zawierały umowy o dofinansowanie (lubelskie, 

warmińsko-mazurskie) wcale nie wyróżniały się szybkim tempem wydatkowania środków. 

W konsekwencji, to województwo podkarpackie w 2010 r. osiągnęło najlepsze wskaźniki postępu 

rzeczowego i wśród regionów z Polski Wschodniej otrzymało najwięcej środków z Krajowej Rezerwy 

Wykonania. W momencie badania, najbardziej zaawansowane w wydatkowaniu środków było 

województwo podkarpackie oraz świętokrzyskie (ok. 96% alokacji przy 90% w pozostałych 

regionach). W porównaniu z programami regionalnymi znacznie wolniej postępuje wdrażanie 

PO RPW. Pomimo najszybszej wśród programów krajowych kontraktacji (95% w 2012 r.) 

wydatkowanie na koniec września 2015 roku wynosiło zaledwie 84% dostępnej alokacji.121 

Wykres 136. Tempo absorpcji środków w ramach polityki spójności (faktyczna realizacja projektów) 

na podstawie bazy budżetów JST 

 

na podstawie bazy projektów KSI SIMIK 

  

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
121

 Ponieważ wydatkowanie środków w ramach dużej części projektów miało miejsce w latach 2013-2015, 
pogłębiona ocena trwałości interwencji na obecnym etapie nie jest możliwa.  
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3.2.2 Analiza w przekroju terytorialnym 

 

Poziom lokalnym (podregiony, powiaty, gminy) 

W poniższych sekcjach prezentujemy analizę wykorzystania środków europejskich w trzech 

przekrojach terytorialnych: podregionalnym, powiatowym oraz gminnym.  

Mapa 30. Absorpcja środków polityki spójności w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie podregionów  

NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

Pierwszym z badanych przekrojów terytorialnych są podregiony. Jak wykazała wcześniejsza analiza 

trendów rozwojowych, Polska Wschodnia charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem procesów 

społeczno-gospodarczych już na tym poziomie dezagregacji. Wstępna ocena wykorzystania środków 

europejskich w tym układzie terytorialnym pozwala na sformułowanie następujących wniosków.  

 Istotną determinantą wykorzystania środków NSS 2007-2013 w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca jest poziom absorpcji funduszy NPR 2004-2006, co może wskazywać 

na uzupełnianie się interwencji w dwóch różnych perspektywach finansowych. Podregiony 

szczególnie aktywne okresie programowania 2004-2006 (suwalski, tarnobrzeski, rzeszowski, 

olsztyński) radziły sobie dobrze również w kolejnej perspektywie finansowej. Niezmiennie 

najsłabszą absorpcję (zarówno w ramach NPR, jaki NSS) odnotowano w podregionach 

przemyskim i chełmsko zamojskim.  

 Analiza podregionów z całej Polski potwierdza, że przynależność do makroregionu Polski 

Wschodniej jest istotnie statystycznie powiązana z poziomem absorpcji środków NSS 2007-

2013, co zdaje się przede wszystkim wynikać z omówionych wcześniej algorytmów 

gwarantujących pięciu analizowanym województwom dodatkowe źródło finansowania 

projektów prorozwojowych. Dzięki temu, prawie wszystkie podregiony Polski Wschodniej 

znacznie poprawiły swoją pozycję w ogólnopolskim rankingu (w porównaniu z NPR 2004-
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2006) i zaledwie dwa z nich znajdują się poniżej mediany (7 w poprzedniej perspektywie 

finansowej). 

Wykres 137. Absorpcja środków polityki spójności w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie podregionów 
(pozycje poszczególnych podregionów w rankingu krajowym) 

NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Po wyeliminowaniu opisanego powyżej "efektu Polski Wschodniej", występuje jednak istotna 

statystycznie pozytywna zależność pomiędzy poziomem rozwoju oraz absorpcją środków 

europejskich: zarówno w Polsce Wschodniej, jak i w pozostałych województwach więcej środków 

trafia do podregionów zamożniejszych (wyższy poziom PKB, niższy poziom bezrobocia w punkcie 

wyjścia). Wynika to przede wszystkim z silnej koncentracji interwencji w podregionach "stołecznych", 

które charakteryzują się najkorzystniejszymi wartościami wskaźników makroekonomicznych. Jak 

pokazują dalsze analizy, jest to w dużym stopniu powiązane z ukierunkowaniem środków PO RPW do 

miast wojewódzkich. Warto także odnotować wysoki poziom absorpcji w podregionach elbląskim i 

tarnobrzeskim.  

 Nie zidentyfikowano istotnej statystycznie zależności (na poziomie podregionów) pomiędzy 

absorpcją środków w ramach polityki spójności oraz zmianą wskaźników 

makroekonomicznych (PKB, stopa bezrobocia w badanym okresie).122 

Wykres 138. Czynniki powiązane z wielkością dofinansowania per capita w ramach NSS 2007-2013 

PKB per capita w 2006 r. dofinansowanie per capita w ramach NPR 2004-2006 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

  

                                                           
122

 Nie jest to jeszcze przesłanka do formułowania wniosków dotyczących skuteczności interwencji.  
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Wykres 139. Absorpcja środków polityki spójności w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie powiatów 

NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

Na poziomie powiatów przeprowadzono analizę analogiczną do poziomu podregionów, pogłębiając 

ją dodatkowo o wybrane zagadnienia, co było możliwe dzięki większej liczbie analizowanych 

jednostek terytorialnych. 

 Podobnie, jak na poziomie podregionów, także na poziomie powiatów występuje istotna 

statystycznie (dodatnia) zależność pomiędzy absorpcją środków w okresie programowania 

2004-2006 i okresie 2007-2013.  

 Istotną determinantą absorpcji środków polityki spójności w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca jest także przynależność do Polski Wschodniej (dodatkowe 1-1,5 tys. zł per capita 

przy innych czynnikach niezmienionych). W tym miejscu warto podkreślić, że w porównaniu 

z okresem programowania 2004-2006 w Polsce Wschodniej jest znacznie mniej 

niż w pozostałych województwach powiatów o szczególnie niskiej absorpcji środków 

europejskich i jednostki te nie wykazują tendencji do "klastrowania", co potwierdza analiza 

autokorelacji przestrzennej (p. ramka poniżej).  

 Podobnie jak na poziomie podregionów, istnieje dodatnia i istotna statystycznie zależność 

pomiędzy poziomem rozwoju w 2006 r. (mierzonym dochodami własnymi JST w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca) oraz wykorzystaniem środków europejskich.123 Co ciekawe, 

zidentyfikowano również istotną statystycznie i pozytywną zależność pomiędzy zmianą 

dochodów własnych JST (co można utożsamiać z rozwojem gospodarczym danego powiatu) 

                                                           
123

 Taka zależność nie występuje w przypadku stopy bezrobocia. 
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oraz absorpcją środków polityki spójności. Oznacza, to, że więcej środków NSS per capita 

trafiło do jednostek, które w analizowanym okresie rozwijały się przeciętnie szybciej.124 

 Nie zidentyfikowano istotnych statystycznie zależności pomiędzy wykorzystaniem środków 

Polityki Spójności oraz wykorzystaniem środków EFR i EFRROW. Absorpcja wsparcia z 

programów finansowanych z tych funduszy nie była także skorelowana z absorpcją 

dofinansowania w ramach polityki spójności.  

 Analiza struktury interwencji w podziale na programy operacyjne sugeruje, że istniejące 

algorytmy podziału środków spowodowały relatywnie większy udział powiatów w Polsce 

Wschodniej (w porównaniu z resztą kraju), w których dominującą rolę odgrywało wsparcie 

z regionalnych programów operacyjnych, szczególnie na granicy województw 

podkarpackiego i lubelskiego. W kilkunastu powiatach (na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego) dominującą rolę odgrywały PROW i PO RYBY. 

 Wstępne wnioski na temat uzupełniania się różnych form interwencji można sformułować 

na podstawie analizy korelacji dofinasowania na poziomie powiatów. Na poziomie całego 

kraju występuje dodatnia zależność pomiędzy ogólnym poziomem wykorzystania środków 

europejskich oraz absorpcją w poszczególnych obszarach. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

wyłącznie powiaty z Polski Wschodniej, okazuje się, że taka zależność nie dotyczy jedynie 

energetyki (lokalizacja na terenach wiejskich) oraz wsparcia EFS ("egalitarny" algorytm 

podziału środków, co dodatkowo potwierdza ujemną korelację ze wsparciem innowacyjności 

i przedsiębiorczości).  

Ramka 9. Ocena autokorelacji przestrzennej wartości dofinansowania ze środków UE otrzymanego w latach 2007-2013 w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

Przy pomocy podejścia zaproponowanego przez L. Anselina wyróżniono klastry (zgrupowania) wysokich wartości, 

niskich wartości, obserwacje odstające in minus oraz in plus pod względem wartości dofinansowania ze środków UE 

otrzymanego w latach 2007-2013 per capita.125 Dodatkowo szrafem (kreskowaniem) oznaczono powiaty, w których 

różnice wartości dofinansowania w relacji do jednostek sąsiednich i średniej ogólnopolskiej były znamienne 

statystycznie (tj. różne od rozkładu losowego) na pseudopoziomie istotności α=20% (tzn. dla p<20%). Wartości 

krytyczne w celu oceny istotności statystycznej określono na podstawie 10 000 permutacji. Szczegółowy opis metody 

przedstawiono w załączniku. Przedstawiono tamże również analogiczną analizę autokorelacji przestrzennej 

w podziale na obszary tematyczne interwencji. 

 

Klastry wysokich wartości oraz obserwacje korzystnie wyróżniające się na tle powiatów sąsiednich stanowią w 

Polsce Wschodniej głównie większe ośrodki miejskie oraz jednostki przestrzenne względem nich pobliskie, w tym 

Rzeszów, Lublin oraz powiat lidzbarski (w których odnotowano najwyższe wartości dofinansowania per capita w 

makroregionie). Często obszary te graniczą z jednostkami stanowiącymi obserwacje odstające, co świadczy o 

wysoce nierównomiernym rozkładzie przestrzennym zmiennej dofinansowania ze środków UE per capita. W skali 

całego kraju wiele klastrów wysokich i niskich wartości stanowi rozległe i zwarte przestrzennie obszary, co 

potwierdza globalny miernik autokorelacji przestrzennej P. Morana równy 0,21. Trzy miasta o statusie powiatu 

położone w Polsce Wschodniej nie stanowią klastrów wysokich wartości czy obserwacji odstających in plus: Chełm, 

Przemyśl i Zamość (p≈40%). O znacznym zróżnicowaniu przestrzennym wielkości otrzymanego dofinansowania per 

                                                           
124

 Podobnie jak w analizie na poziomie podregionów: nie jest to jeszcze przesłanka do formułowania wniosków 
dotyczących skuteczności interwencji. 
125

 Anselin L. 1995, Local Indicators of Spatial Association, Geographical Analysis 2(27)/1995, 93-115. 
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Ramka 9. Ocena autokorelacji przestrzennej wartości dofinansowania ze środków UE otrzymanego w latach 2007-2013 w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

capita w Polsce Wschodniej świadczy szereg istotnych statystycznie obserwacji niekorzystnie wyróżniających się 

względem jednostek sąsiednich; w pierwszej kolejności są nimi: powiaty kolbuszowski, braniewski, olsztyński, 

ropczycko-sędziszowski, olecki oraz sandomierski (p<5%).  

Mapa 31. Autokorelacja przestrzenna wartości dofinansowania per capita ze środków UE w latach 2007-2013 według powiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

W Polsce Wschodniej zasadniczo brak jest rozległych, istotnych statystycznie klastrów niskich wartości w 

przeciwieństwie do pozostałej części kraju (vide Wielkopolska). Powiaty grajewski (3276 zł per capita), łukowski 

(2051 zł per capita; najniższa wartość w całym makroregionie) oraz jasielski (2611 zł per capita) stanowią jednak 

ogniska przestrzenne niskich wartości (ang. cold spots) dofinansowania ze środków UE w przeliczeniu na 1 

mieszkańca. Wraz z okolicznymi powiatami tworzą one obszary niższej niż średnia ogólnopolska wartości interwencji 

per capita: ponad połowa powiatów z I kwintyla* wielkości dofinansowania ze środków UE per capita w 

makroregionie położona jest w bezpośrednim otoczeniu trzech ww. powiatów, tj.: grajewskiego, łukowskiego 

i  jasielskiego. Różnice między rzeczonymi trzema obszarami a średnią wielkością dofinansowania w kraju czy w 

okolicznych powiatach nie są jednak na tyle wysokie, aby można było ocenić całe te obszary jako znamienne 

statystycznie klastry niskich wartości. Dla porównania, w kilkunastu powiatach województwa wielkopolskiego 

wartość dofinansowania ze środków UE per capita nie przekracza 2000 zł. Warto ponadto zwrócić uwagę na powiaty 

niekorzystnie wyróżniające się na tle jednostek sąsiednich pod względem wielkości dofinansowania ze środków UE 

per capita w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, które tworzą zwarty, rozciągnięty południkowo 

obszar: są nimi powiaty braniewski, bartoszycki, olsztyński i nidzicki. 

* I kwintyl obejmuje 20% jednostek przestrzennych o najniższej wartości zmiennej, w tym przypadku wielkości dofinansowania ze środków UE per capita w 

makroregionie Polski Wschodniej. I kwintyl obejmuje następujące powiaty z makroregionu: piski, dębicki, starachowicki, radzyński, strzyżowski, tomaszowski, 

augustowski, wysokomazowiecki, moniecki, sokólski, jasielski, hrubieszowski, sandomierski, krośnieński, jarosławski, kraśnicki, bartoszycki, kolneński, łęczyński, 

łukowski. 
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Mapa 32. Dofinansowanie PROW oraz PO RYBY 
na 1 mieszkańca powiatu w perspektywie 2007-2013 

Mapa 33. Dofinansowanie PROW oraz PO RYBY na 1 osobę 
pracującą w sekcji A PKD w perspektywie 2007-2013 

 

 

 

 

Mapa 34. Dofinansowanie PROW na 1 mieszkańca powiatu 
w perspektywie 2007-2013 

Mapa 35. Dofinansowanie PO RYBY Alokacja PROW 
na 1 mieszkańca powiatu w perspektywie 2007-2013 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz bazy danych PO RYBY 

  



 

 

Mapa 36. Dofinansowanie UE per capita w podziale na typy programów  

KPO - powiaty RPO - powiaty PO RPW - powiaty 

   
KPO - podregiony RPO - powiaty PO RPW - powiaty 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 
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Mapa 37. Względne znacznie poszczególnych form finansowania w perspektywie 2007-2013 na poziomie powiatów  

przewaga finansowania KPO przewaga finansowania RPO 

 

 

 

przewaga finansowania PROW/RYBY podsumowanie 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 11. Korelacja dofinansowania ze środków UE per capita (różne obszary interwencji – wyłącznie polityka spójności 

wszystkie powiaty 

 

tylko powiaty z Polski Wschodniej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  

ogółem

innowacyjność, 

B+R, wsparcie 

dla firm

rozwój 

zasobów 

ludzkich

transport energetyka
ochrona 

środowiska

przestrzeń 

publiczna, 

kultura, 

turystyka

społeczeństwo 

informacyjne

infrastruktura 

społeczna

ogółem 1 0,599** 0,119* 0,706** 0,186** 0,418** 0,466** 0,381** 0,464**

innowacyjność, B+R, 

wsparcie dla firm
0,599** 1 -0,209** 0,182** -,073 ,052 0,183** 0,376** 0,427**

rozwój zasobów ludzkich 0,119* -0,209** 1 ,013 0,241** -,025 ,015 -,059 -,074

transport 0,706** 0,182** ,013 1 -,053 ,071 0,271** 0,154** 0,164**

energetyka 0,186** -,073 0,241** -,053 1 ,099 -,069 -,033 -,015

ochrona środowiska 0,418** ,052 -,025 ,071 ,099 1 ,075 -,028 -,060

przestrzeń publiczna, 

kultura, turystyka
0,466** 0,183** ,015 0,271** -,069 ,075 1 0,201** 0,269**

społeczeństwo 

informacyjne
0,381** 0,376** -,059 0,154** -,033 -,028 0,201** 1 0,409**

infrastruktura społeczna 0,464** 0,427** -,074 0,164** -,015 -,060 0,269** 0,409** 1

ogółem

innowacyjność, 

B+R, wsparcie 

dla firm

rozwój 

zasobów 

ludzkich

transport energetyka
ochrona 

środowiska

przestrzeń 

publiczna, 

kultura, 

turystyka

społeczeństwo 

informacyjne

infrastruktura 

społeczna

ogółem 1 0,709** 0,029 0,704** 0,096 0,298** 0,494** 0,339** 0,589**

innowacyjność, B+R, 

wsparcie dla firm
0,709** 1 -0,312** 0,187 -0,009 0,176 0,226* 0,282** 0,548**

rozwój zasobów ludzkich 0,029 -0,312** 1 0,129 0,189 0,016 0,062 -0,194 -0,300**

transport 0,704** 0,187 0,129 1 -0,088 0,018 0,251* 0,058 0,137

energetyka 0,096 -0,009 0,189 -0,088 1 0,058 -0,145 0,088 0,033

ochrona środowiska 0,298** 0,176 0,016 0,018 0,058 1 0,116 0,029 0,017

przestrzeń publiczna, 

kultura, turystyka
0,494** 0,226* 0,062 0,251* -0,145 0,116 1 0,048 0,267**

społeczeństwo 

informacyjne
0,339** 0,282** -0,194 0,058 0,088 0,029 0,048 1 0,567**

infrastruktura społeczna 0,589** 0,548** -0,300** 0,137 0,033 0,017 0,267** 0,567** 1
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Ostatnim elementem analizy terytorialnej jest ocena struktury interwencji na poziomie gmin. 

Generalnie, w Polsce Wschodniej zdecydowanie większy niż w pozostałych regionach jest udział 

ludności mieszkającej w gminach miejsko-wiejskich, dlatego też nie powinien dziwić wysoki udział 

tych jednostek w dofinasowaniu w ramach polityki spójności.  

Wykres 140. Udział poszczególnych typów gmin w dofinansowaniu UE (w ramach polityki spójności) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykorzystanie środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższe 

we wszystkich trzech typach gmin. Warto jednak zauważyć, ze w przypadku gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich rolę niższe wsparcie z programów krajowych rekompensują przede wszystkim regionalne 

programy operacyjne. Nie inaczej jest w gminach miejskich, w których jednak dodatkowo duże 

znacznie ma PO RPW.  

Wykres 141. Dofinansowanie UE (w ramach polityki spójności) per capita w podziale na typy gmin 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 12. Struktura interwencji w podziale na typy gmin 
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gminy 
miejskie 

pozostałe 
województwa 

29,7% 5,6% 25,8% 2,2% 14,3% 9,3% 5,8% 7,2% 0,2% 

Polska 
Wschodnia 

32,3% 4,8% 18,9% 3,4% 8,6% 10,5% 4,8% 16,5% 0,1% 

gminy 
miejsko-
wiejskie 

pozostałe 
województwa 

23,6% 11,2% 17,8% 9,9% 23,2% 4,6% 5,5% 3,8% 0,4% 

Polska 
Wschodnia 

22,3% 10,7% 30,5% 6,9% 15,6% 5,5% 4,5% 3,7% 0,3% 

gminy 
wiejskie 

pozostałe 
województwa 

26,4% 7,2% 15,1% 7,1% 28,0% 7,6% 3,9% 4,5% 0,3% 

Polska 
Wschodnia 

25,2% 9,2% 20,2% 6,2% 17,1% 10,9% 4,4% 6,7% 0,2% 

braki 
danych

127
 

pozostałe 
województwa 

19,7% 56,6% 5,0% 0,4% 3,2% 2,3% 9,3% 1,1% 2,6% 

Polska 
Wschodnia 

8,3% 77,2% 6,4% 0,5% 2,5% 0,0% 1,0% 1,9% 2,2% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ciekawych wniosków dostarcza także analiza struktury tematycznej interwencji polityki spójności 

w podziale na typy gmin. W porównaniu z pozostałymi województwami warto odnotować, 

że  w Polsce Wschodniej w gminach miejskich relatywnie więcej środków przeznaczane jest 

na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, a dużo mniej - na projekty transportowe. Zupełnie 

inaczej jest w gminach miejskich i miejsko-wiejskich z badanego makroregionu, w których znaczenie 

infrastruktury transportowej w całości wsparcia jest większe niż w pozostałych województwach. 

Trzeba również zaznaczyć, że w gminach miejskich z Polski Wschodniej ponad dwukrotnie większy 

w całości dofinansowania jest udział infrastruktury społecznej (głównie edukacyjnej). 

  

                                                           
126

 Bardzo ograniczone możliwości analiz na poziomie gminnym. 
127

 Brak przypisania projektu do poziomu gminy (wyłącznie projekty analizowane na poziomie lokalnym).  
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Mapa 38. Dofinansowanie UE per capita w podziale na typy programów (poziom gmin) 

 

ogółem krajowe programy operacyjne 

  

regionalne programy operacyjne Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 13. Korelacja dofinansowania ze środków UE per capita (różne obszary interwencji – wyłącznie polityka spójności) 

wszystkie powiaty 

 

tylko powiaty z Polski Wschodniej 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

ogółem

innowacyjność, 

B+R, wsparcie 

dla firm

rozwój 

zasobów 

ludzkich

transport energetyka
ochrona 

środowiska

przestrzeń 

publiczna, 

kultura, 

turystyka

społeczeństwo 

informacyjne

infrastruktura 

społeczna

ogółem 1 0,564** 0,144** 0,625** 0,290** 0,530** 0,277** 0,170** 0,241**

innowacyjność, B+R, 

wsparcie dla firm
0,564** 1 -0,048* 0,045* -0,005 0,072** 0,071** 0,091** 0,092**

rozwój zasobów ludzkich 0,144** -0,048* 1 0,058** 0,059** 0,055** 0,050* 0,053** -0,020

transport 0,625** 0,045* 0,058** 1 0,002 0,069** 0,076** 0,037 0,088**

energetyka 0,290** -0,005 0,059** 0,002 1 0,062** 0,002 0,028 0,053**

ochrona środowiska 0,530** 0,072** 0,055** 0,069** 0,062** 1 0,087** 0,026 0,035

przestrzeń publiczna, 

kultura, turystyka
0,277** 0,071** 0,050* 0,076** 0,002 0,087** 1 0,062** 0,144**

społeczeństwo 

informacyjne
0,170** 0,091** 0,053** 0,037 0,028 0,026 0,062** 1 0,135**

infrastruktura społeczna 0,241** 0,092** -0,020 0,088** 0,053** 0,035 0,144** 0,135** 1

ogółem

innowacyjność, 

B+R, wsparcie 

dla firm

rozwój 

zasobów 

ludzkich

transport energetyka
ochrona 

środowiska

przestrzeń 

publiczna, 

kultura, 

turystyka

społeczeństwo 

informacyjne

infrastruktura 

społeczna

ogółem 1 0,616** 0,083* 0,716** 0,176** 0,314** 0,267** 0,137** 0,286**

innowacyjność, B+R, 

wsparcie dla firm
0,616** 1 -0,035 0,024 -0,012 0,152** 0,085* 0,072 0,130**

rozwój zasobów ludzkich 0,083* -0,035 1 0,042 0,004 -0,007 0,013 -0,015 -0,043

transport 0,716** 0,024 0,042 1 0,006 -0,011 0,045 -0,021 0,055

energetyka 0,176** -0,012 0,004 0,006 1 0,030 0,023 0,088* 0,098**

ochrona środowiska 0,314** 0,152** -0,007 -0,011 0,030 1 0,095* 0,127** 0,133**

przestrzeń publiczna, 

kultura, turystyka
0,267** 0,085* 0,013 0,045 0,023 0,095* 1 0,049 0,212**

społeczeństwo 

informacyjne
0,137** 0,072 -0,015 -0,021 0,088* 0,127** 0,049 1 0,180**

infrastruktura społeczna 0,286** 0,130** -0,043 0,055 0,098** 0,133** 0,212** 0,180** 1
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Perspektywa miejskich obszarów funkcjonalnych 

Wymiar metropolitalny oraz miejski odgrywają coraz większą rolę w planowaniu rozwoju. Na skutek 

postanowień krajowych dokumentów strategicznych- KPZK 2030 oraz KSRR 2010-2020 obowiązkowo 

wydzielono miejskie obszary funkcjonalne (MOF) wokół stolic województw, na których m.in. oparto 

wsparcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w perspektywie 2014-2020. Mając wydzielone 

terytorialnie obszary prowadzonej polityki rozwoju warto sprawdzić, w jakim stopniu fundusze unijne 

trafiały do nich wcześniej. Wyraźnie niesymetryczny rozkład środków unijnych między MOF 

a pozostałą częścią województwa może bowiem być przesłanką do sformułowania tezy o modelu 

prowadzonej polityce regionalnej - z poziomu centralnego oraz wojewódzkiego.  

Ramka 10. Delimitacja MOF stolic województw na poziomie powiatów - uwagi metodyczne 

Ze względu na niedostępność danych o projektach PROW 

oraz EWT na poziomie gmin, zdecydowaliśmy się przyjąć 

jako miejskie obszary funkcjonalne te powiaty, w których 

więcej niż 50% mieszkańców pochodziła z gmin położonych 

MOF.
128

 Arbitralnie włączyliśmy do analiz także dwa powiaty 

ziemskie wokół Olsztyna i Gorzowa Wielkopolskiego, 

które osiągnęły udział odpowiednio 47,3% oraz 46%, 

lecz administracyjnie i funkcjonalnie są obsługiwane przez 

stolicę województwa. Nie zdecydowaliśmy się natomiast 

włączyć powiatu oleśnickiego (w którym liczba mieszkańców 

MOF Wrocławia stanowi 47,2%), a także goleniowskiego 

i gryfińskiego (odpowiednio 43,2% oraz 42% MOF 

Szczecina), dlatego szczególnie w przypadku MOF 

Wrocławia oraz MOF Szczecina wyniki mogą być delikatnie 

niedoszacowane.  

 

Mapa 39. Powiaty przyjęte do analiz terytorialnych 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

MOF stolic województw Polski Wschodniej w porównaniu z pozostałymi ośrodkami posiadają 

stosunkowo niewielki udział w całości populacji swych regionów. Najwyższy udział mieszkańców 

regionu posiada MOF Białegostoku (37%) oraz Kielc (32,2%), co jednak plasuje je dopiero na 8 i 9 

miejscu w Polsce. MOF Olsztyna oraz Rzeszowa posiadają zaś najsłabsze zaplecze demograficzne, 

wynoszące ok. 1/5 wszystkich mieszkańców warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.  

W porównaniu do swego potencjału demograficznego, do MOF generalnie trafiło więcej środków 

PO  IG oraz RPO, co w dużej mierze wynika z punktowego charakteru projektów tych programów. 

W pozostałych programach operacyjnych MOF zazwyczaj absorbowały mniej środków. W Polsce 

Wschodniej wyróżniają się MOF Olsztyna ze słabszą absorpcją PO IG oraz wyższą absorpcją PO RYBY, 

a także MOF Kielc gdzie trafiła znaczna ilość środków PO KL (proporcjonalna do liczby ludności).  

  

                                                           
128

 Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd 
Geograficzny 85/2, 173–197. 
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Wykres 142. Udział funduszy unijnych, jaki trafił do MOF miasta wojewódzkiego w danym regionie 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ze względu jednak na różną skalę środków, które trafiły do danych regionów, lepszą miarą będzie 

ilość funduszy UE, jaka przypada na 1 mieszkańca miejskiego obszaru funkcjonalnego stolicy 

województwa. Pod względem skali pozyskanych środków UE, MOF stolic Polski Wschodniej, 

za wyjątkiem MOF Białegostoku, uplasowały się na wysokich pozycjach. Pierwsze miejsce pod zajął 

MOF Rzeszowa (17272 zł na 1 mieszkańca). Pomimo tego, że do MOF stolicy podkarpackiego trafiła 

proporcjonalnie bardzo duża ilość środków we wszystkich programach operacyjnych (prócz PO RYBY), 

swą pozycję zawdzięcza przede wszystkim udziałowi PO IŚ.  

Kolejne miejsca (3., 4. i 5.) zajęły MOF Lublina, Olsztyna oraz Kielc, w których struktura absorpcji RPO 

oraz PO IŚ była wyrównana. Istotną rolę odgrywały w tym środki RPO, które trafiły do tych obszarów 

w zbliżonej skali, co PO IŚ. Dopiero na 10 miejscu znalazł się natomiast MOF Białegostoku, gdzie 

z kolei największy udział miały środki PO RPW (ponad 30% - w dużej mierze odpowiadają 

za to inwestycje omówione w studium przypadku w załączniku. Tym samym efekt dodatkowości tego 

programu jest w Białymstoku najsilniej widoczny ze wszystkich stolic wojewódzkich Polski 

Wschodniej. Nie należy także zapominać o wkładzie PO KL oraz PROW, które w MOF miast 

wojewódzkich miały najwyższy udział w Polsce. W MOF Olsztyna bardzo istotną rolę odgrywał 

PO RYBY (382 zł per capita - 1 miejsce w Polsce). 

Pomijając MOF Rzeszowa, widoczny jest jednak nieco słabszy udział województw Polski Wschodniej 

w krajowych programach polityki spójności, co pokrywa się z analizą struktury dystrybucji środków 

UE na poziomie województw. Przykładowo, stosunkowo niewielkie środki PO IG trafiły do MOF 

Olsztyna oraz Kielc, a PO IŚ - do MOF Białegostoku.  

Tym samym można stwierdzić, że absorpcja funduszy UE w MOF Polski Wschodniej w większej mierze 

bazowała na korzystnych algorytmach RPO i PO RPW. Gdyby nie PO RPW, do MOF trafiłoby mniej 

funduszy niż do największych obszarów funkcjonalnych, natomiast MOF Białegostoku pod względem 

ilości środków UE na 1 mieszkańca znalazłby się na ostatnim miejscu w Polsce.  
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Wykres 143. Fundusze unijne na 1 mieszkańca w MOF miasta wojewódzkiego w danym regionie  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Znacznie mniejsza ilość środków unijnych trafiła na obszary położone w Polsce Wschodniej poza 

miejskim obszarem funkcjonalnymi stolic województw - a więc na tereny, w których rozwój 

społeczno-gospodarczy zazwyczaj jest słabszy. W porównaniu z innymi obszarami w Polsce, 

w makroregionie i tak absorpcja była bardzo wysoka. Pierwsze miejsce pod względem absorpcji 

funduszy unijnych zajęło warmińsko-mazurskie (9768 zł per capita), wyprzedzając podlaskie (8325 zł 

per capita). Tereny poza MOF stolic województw w podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim 

znalazły się odpowiednio na pozycjach 5-7. Warmińsko-mazurskie wyróżniało się najwyższą absorpcją 

PO IŚ, zaś podlaskie najwyższą absorpcją PROW w Polsce.  

O ile w MOF stolic województw Polski Wschodniej PO RPW posiadał znaczny udział w strukturze, 

na pozostałych obszarach rola ta przypadła PROW. W województwie podkarpackim słabszą ilość 

środków PROW na terenach poza MOF rekompensowały najwyższe środki PO IG (670 zł per capita). 

We wszystkich regionach Polski Wschodniej prócz warmińsko-mazurskiego to jednak RPO były 

głównym źródłem środków UE. 
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Wykres 144. Fundusze unijne na 1 mieszkańca poza MOF miasta wojewódzkiego w danym regionie 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Znając rozkład środków pomiędzy MOF stolicy województwa a pozostałą częścią regionu można 

porównać wsparcie obszarów centralnych oraz „peryferyjnych” z poziomu kraju (programy 

operacyjne polityki spójności poza RPO oraz PROW i PO RYBY) oraz regionu (RPO). Analiza ta może 

stanowić pewne przesłanki do stwierdzenia kierunku polityki regionalnej z poziomu centralnego 

oraz wojewódzkiego - czy np. słabsza absorpcja środków krajowych jest rekompensowana wyższymi 

nakładami z poziomu regionalnego. 

W województwach Polski Wschodniej różnice pomiędzy wsparciem ze środków krajowych 

na korzyść MOF stolicy województwa a pozostałą częścią regionu są bardzo zróżnicowane. 

Największy kontrast wystąpił w województwie podkarpackim, gdzie różnica pomiędzy środkami 

per capita przypadającymi na MOF oraz pozostałą część regionu wyniosła aż 8845 zł. Znaczna różnica 

na korzyść ośrodka centralnego charakteryzowała także województwo lubelskie oraz świętokrzyskie. 

O dość wyrównanej ilości środków per capita można mówić w warmińsko-mazurskim oraz podlaskim 

- tam różnice wyniosły jedynie 413 zł i 193 zł per capita na korzyść MOF. Poza Polską Wschodnią, 

wyższe środki krajowe per capita trafiły poza ośrodki centralne województw jedynie w opolskim 

oraz zachodniopomorskim.  
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Wykres 145. Różnica wsparcia per capita na korzyść MOF 
względem pozostałej części regionu - programy krajowe  

Wykres 146. Różnica wsparcia per capita na korzyść MOF 
względem pozostałej części regionu - RPO  

  

Źródło: opracowanie własne 

W odróżnieniu od środków krajowych, środki RPO wyraźnie silniej wspierały MOF stolic 

województw. Ponownie największa różnica cechowała województwo podkarpackie (różnica 1753 zł 

per capita na korzyść MOF), a także lubelskie (1483 zł per capita) i świętokrzyskie (1410 zł per capita). 

Jedynie w województwie podlaskim środki unijne między MOF Białegostoku a pozostałą częścią 

rozłożyły się mniej więcej równomiernie (różnica 148 zł). Poza Polską Wschodnią, tylko 

w województwie mazowieckim można mówić o wyraźnie wyrównawczym charakterze środków RPO.  

Wykres 147. Różnica wsparcia per capita na korzyść MOF względem pozostałej części regionu - wszystkie środki UE 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, najwyższa absorpcja środków UE zarówno ze środków krajowych i regionalnych 

charakteryzuje MOF Rzeszowa. Wpływ tak wysokiej absorpcji prawdopodobnie istotnie wpłynął 

pozytywnie na konwergencję podregionu rzeszowskiego względem poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego. Również do MOF Lublina oraz MOF Kielc środki trafiły w dużo większym stopniu, 

aniżeli wynikałoby to z proporcjonalnej liczby ludności. O bardziej wyrównanej absorpcji między MOF 

stolicy województwa a pozostałą częścią regionu można natomiast mówić w województwie 

warmińsko-mazurskim, do czego przyczyniły się szczególnie środki PO IŚ poza MOF Olsztyna oraz 

PROW poza MOF Białegostoku.  
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Perspektywa obszarów przygranicznych 

Obszary przygraniczne w Polsce Wschodniej, wyłączając wsparcie w ramach programów polityki 

spójności oraz polityki rolnej i rybnej mogły w perspektywie 2007-2013 korzystać także ze środków 

dedykowanych współpracy przygranicznej. W zależności od charakteru granicy (zewnętrzna 

lub wewnętrzna granica UE), były to:  

 programy EWT (Południowy Bałtyk, Polska-Litwa, Polska-Słowacja)  

 programy transgraniczne w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Polska-

Litwa-Rosja oraz Polska-Białoruś-Ukraina).  

 

Absorpcję środków postanowiliśmy zobrazować w podziale na same powiaty przygraniczne 

oraz w podziale na wszystkie powiaty. Rozkład wsparcia ze środków EWT wskazuje, że w największym 

stopniu środki programów transgranicznych trafiły do powiatów położonych nieopodal trójstyków 

granic oraz powiatów z istotnym udziałem mniejszości narodowych. 

Wykres 148. Absorpcja PWT per capita w powiatach przygranicznych Polski Wschodniej 

 

Źródło: opracowanie własne 

W województwie warmińsko-mazurskim najwyższe środki trafiły do powiatu gołdapskiego (413 zł 

per capita), gdzie absorpcja środków EIS Litwa-Polska Rosja była zdecydowanie największa 

ze wszystkich powiatów w Polsce. Pozostała część powiatów położonych wzdłuż granicy z Obwodem 

Kaliningradzkim cechowała się bardzo słabym wsparciem. Środki EWT trafiały jednak nie tylko 

do powiatów położonych bezpośrednio wzdłuż granicy, co dobitnie pokazuje przykład powiatów 

oleckiego (138 zł per capita), ełckiego (118 zł per capita) oraz powiatów mazurskich - piskiego 

i giżyckiego. Wszystkie te powiaty prócz oleckiego korzystały ze środków dwóch instrumentów 

transgranicznych. 

Wśród powiatów podlaskich, najwięcej środków trafiło do powiatu sejneńskiego (584 zł per capita - 

1 miejsce w Polsce Wschodniej) oraz Suwałk wraz z ich powiatem ziemskim. W Suwałkach oraz 

powiecie suwalskim korzystano z dwóch instrumentów sąsiedztwa oraz programu EWT Polska-Litwa.  

Na obszarze pogranicza z Białorusią i Ukrainą, dla którego przewidziano środki Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa najwyższą absorpcję zanotowały trzy powiaty - hajnowski (263 zł per capita), 

hrubieszowski (122 zł per capita) oraz lubaczowski (146 zł per capita) - na pozostałych obszarach 

jednak absorpcja była dość niska. Środki EIS dominowały w powiatach położonych w Bieszczadach 

(bieszczadzki, leski oraz sanocki), gdzie istotny wkład miał też program Polska-Słowacja. 
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Rozkład wsparcia środków EWT w Polsce 

Wschodniej wskazuje, że na poziomie powiatów 

programy transgraniczne nie były bardzo 

istotnym źródłem finansowania. Ich wkład 

w strukturę całości interwencji funduszy UE 

przekroczył 3% jedynie w powiecie sejneńskim, 

gołdapskim, mieście Suwałki oraz w powiecie 

hajnowskim. Prawdopodobnie fundusze EWT 

odegrały dużo silniejszą rolę na poziomie 

poszczególnych gmin, choć hipoteza 

ta wymagałaby weryfikacji w oparciu o bazę 

danych z wyróżnieniem inicjatyw realizowanych 

w danej jednostce. 

Mapa 40. Fundusze unijne per capita ze środków EWT
129

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wyraźnie słabszym obszarem pod względem wsparcia EWT jest natomiast zachodnia część 

województwa warmińsko-mazurskiego. Pomimo istnienia małego ruchu przygranicznego, ze środków 

EIS Polska-Litwa-Rosja skorzystały przede wszystkim Elbląg i Olsztyn oraz ich powiaty ziemskie, 

niepołożone bezpośrednio przy samej granicy. Wśród stolic województw najwięcej środków trafiło 

natomiast do Rzeszowa (78 zł per capita), który pomimo dużej odległości silniej skorzystał ze środków 

EWT niż Białystok i Olsztyn.  

3.2.3 Analiza w szerszym kontekście interwencji publicznej i wydatków rozwojowych 

 

Interwencja FUE a łączne nakłady inwestycyjne 

Przed odniesieniem wartości dofinansowania ze środków europejskich do łącznych nakładów 

inwestycyjnych, warto skomentować dynamikę tych ostatnich w Polsce Wschodniej oraz w całym 

kraju. W całym analizowanym okresie łączne inwestycje w makroregionie w przeliczeniu 

na mieszkańca były znacznie niższe niż w Polsce ogółem, jednak w ostatnich latach można było 

zaobserwować stopniowe doganianie pozostałych województw (z niecałych 70% na początku dekady 

do około 80% po 2010 r.). Poprawa dotyczyła jednak praktycznie wyłącznie inwestycji realizowanych 

przez sektor publiczny, które od 2010 r. są w Polsce Wschodniej (w ujęciu per capita) zbliżone 

do Polski ogółem. Jednocześnie mniej więcej od 2008 r. inwestycje sektora przedsiębiorstw 

w  przeliczeniu na jednego mieszkańca makroregionu utrzymują się niezmiennie na poziomie około 

70% analogicznego wskaźnika dla całego kraju.   
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 Mapa obejmuje jedynie programy transgraniczne realizowane w Polsce Wschodniej (Południowy Bałtyk, 
Litwa-Polska, Polska-Słowacja, a także Europejski Instrument Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja oraz Polska-
Białoruś-Ukraina). Z analiz wyłączono także programy współpracy transnarodowej (Europa Środkowa 
oraz Region Morza Bałtyckiego). 
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Wykres 149. Inwestycje w gospodarce narodowej w podziale na sektor prywatny i publiczny w cenach stałych z 2000 r. 

Polska ogółem Polska Wschodnia 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

Opisany wcześniej duży udział podmiotów publicznych we podziale wsparcia ze środków 

europejskich oraz opisane w kolejnej sekcji rosnące powiązanie inwestycji samorządów ze środkami 

europejskimi potwierdza hipotezę, że ich znaczenie w Polsce Wschodniej jest dużo większe 

niż w całym kraju. Przyjmując uproszczenie, że całość dofinansowania ze środków UE utożsamiamy 

z  inwestycjami, wsparcie tego typu w ostatnich latach odpowiada za prawie 30% inwestycji 

w makroregionie, a więc około 9 punktów procentowych więcej niż w całej Polsce.  

Wykres 150. Udział środków wydatkowanych w ramach polityki spójności w wydatkach inwestycyjnych ogółem 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza z perspektywy finansów JST 

Od 2004 roku jednostki samorządu terytorialnego należą do największych beneficjentów 

skierowanego do Polski strumienia środków europejskich. Podobnie, jak w wielu innych obszarach, 

szczególnie dużą absorpcją środków z funduszy strukturalnych charakteryzują się samorządy Polski 

Wschodniej. Biorąc pod uwagę wszystkie szczeble podziału terytorialnego, województwa 

makroregionu to jednocześnie pięć województw o najwyższej wartości inwestycji zarządowych 

współfinansowanych ze środków europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zdecydowanie 

najwyższą absorpcją charakteryzują się jednostki z województw warmińsko-mazurskiego, 

podlaskiego i świętokrzyskiego, nieco mniejszą - podkarpackiego i lubelskiego. Warto zauważyć, 

że z 10 polskich powiatów do których trafiło najwięcej "inwestycyjnych" funduszy europejskich, 

aż 4 znajdują się na terenie Polski Wschodniej: Przemyśl, Rzeszów, Krosno130 oraz powiat sejnieński. 

W porównaniu z resztą kraju, w makroregionie było także bardzo niewiele powiatów o wyjątkowo 

niskiej absorbcji. W ostatnim kwintylu powiatów znalazły się zaledwie trzy z Polski Wschodniej 

(Chełm, powiaty łomżyński i kraśnicki). Dla porównania, z pozostałych województw pochodziło 

aż 62 powiatów z ostatniego kwintyla. 

Mapa 41. Absorpcja środków europejskich przez samorządy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne) 

poziom województw (z uwzględnieniem samorządów gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich) 

poziom (z uwzględnieniem samorządów gminnych i powiatowych) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 

 

Analiza danych dotyczących inwestycji samorządowych potwierdza, że w przypadku Polski 

Wschodniej środki europejskie odegrały rolę redystrybucyjną. W latach 2004-2008 (tj. w okresie 

oddziaływania NPR 2004-2006, przed uruchomieniem NSS 2007-2013) nakłady inwestycje 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca były w Polsce Wschodniej niższe niż przeciętnie w kraju, 

a absorpcja funduszy UE nie różniła się znacząco od reszty kraju. Sytuacja ta znacząco zmieniała się 

w latach 2009-2014: inwestycje samorządów per capita były w makroregionie wyższe niż w Polsce 

ogółem. Co prawda wydatki finansowane ze źródeł krajowych pozostały znacznie niższe, to istotnie 

zwiększyła się rola środków europejskich. Tym samym programy operacyjne NSS 2007-2013 
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 Miasta na prawach powiatu – wszystkie z woj. podkarpackiego.  
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pozwoliły samorządom Polski Wschodniej na przezwyciężenie ograniczeń związanych z niskimi 

dochodami własnymi (co z kolei wynika z mniejszej niż w reszcie kraju bazy podatkowej).  

Wykres 151. Wydatki inwestycyjne per capita (w cenach bieżących)  
w polskich samorządach w podziale na źródła finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 

 

Równolegle jednak trzeba zaznaczyć, że - podobnie jak w pozostałych województwach - także 

w Polsce Wschodniej, ogólny wzrost inwestycji (w cenach stałych, po uwzględnieniu deflatora 

inwestycji) samorządowych wynika praktycznie w całości z napływu środków europejskich. 

Ich komponent "krajowy" (z którego część przeznaczana jest na wkład własny do projektów unijnych) 

jest obecnie na poziomie zbliżonym do obserwowanego w 2004 r., a w ostatnich latach wręcz 

wykazuje tendencję malejącą, co jest szczególnie dobrze widoczne w województwach Polski 

Wschodniej.  

Wykres 152. Wydatki inwestycyjne per capita (w cenach bieżących) w polskich samorządach w podziale na źródła 
finansowania 

ceny bieżące 

Polska Wschodnia pozostałe województwa 
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ceny stałe z 2004 r. 

Polska Wschodnia pozostałe województwa 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 

W tym miejscu warto pogłębić ocenę tego, w jakim stopniu inwestycje w samorządach uzależnione 

są od środków europejskich. W skali całego kraju zjawisko to jest ściśle powiązane z fazami wdrażania 

programów operacyjnych. W czasie wdrażania NPR 2004-2006 najwyższy poziom osiągnięto w 2006 

r., z kolei w okresie realizacji NSS 2007-2013 udział wydatków na projekty współfinansowane 

z funduszy UE utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie od 2011 r. W 2014 r. wydatki tego 

typu (łącznie dofinansowanie UE i współfinansowanie krajowe) odpowiadały za około 48% inwestycji 

ogółem. Warto podkreślić, że w praktyce znaczenie projektów unijnych jest istotnie większe, gdyby 

pod uwagę wziąć wyłącznie inwestycje o charakterze prorozwojowym.131 Ze wszystkich szczebli 

podziału terytorialnego, środki europejskie mają największe znaczenie dla samorządów województw, 

które pomimo bardzo ambitnych zadań ustawowych (realizacja polityki rozwoju na terenie 

województwa) nie zostały wyposażone w odpowiednio wysoki strumień dochodów własnych.  

Wykres 153. Udział wydatków zawiązanych ze realizacją projektów wspartych ze środków europejskich w polskich 
samorządach (łącznie wkład UE oraz współfinansowanie krajowe). 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 
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 Niestety nie jest to technicznie możliwe w bazie finansów JST 
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Analiza z perspektywy regionalnych dokumentów strategicznych 

Fundusze europejskie stanowiły w latach 2007-2013 najważniejsze źródło realizacji strategii rozwoju 

województw. Oparcie analizy realizacji strategii wyłącznie na wydatkowaniu funduszy unijnych jest 

oczywiście uproszczeniem, ponieważ: 

 większość funduszy europejskich – a więc głównych narzędzi realizacji SRW - nie zależała 

bezpośrednio od władz regionalnych, lecz od decyzji podejmowanych na poziomie 

centralnym;  

 województwa do realizacji SRW wykorzystywały także środki własne oraz fundusze z innych 

źródeł (np. WFOŚiGW);  

 należy pamiętać także o nieformalnych i niefinansowych kanałach oddziaływania samorządu 

województwa (lobbing inwestorów prywatnych, działalność agencji rozwoju, animowanie 

klastrów itd.) w ramach prowadzenia polityki rozwoju, które jeszcze silniej przyczyniać 

do realizacji strategii niż środki UE - trudno jednak je skwantyfikować.  

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak również bardzo istotną pozycję funduszy UE w polityce 

samorządów województw, zdecydowaliśmy się na tym etapie zweryfikować wybory strategiczne SRW 

w oparciu o wydatkowanie funduszy perspektywy 2007-2013 w dwóch wariantach:  

 wydatkowanie całości środków unijnych (z udziałem RPO), na które władze miały pośredni 

wpływ; 

 wydatkowanie wyłącznie środków w ramach RPO, na który władze województwa miały 

bezpośredni wpływ. 

W sekcji 4.1 umownie określiliśmy wagę poszczególnych czynników rozwoju (gospodarczych, 

społecznych przestrzennych) w dokumentach strategicznych województwa. W tym miejscu 

porównujemy, czy deklaracje te faktycznie różnicowały absorpcję – pamiętając jednocześnie o tym, 

że została ona silnie „narzucona” kategoriami dostępnej interwencji w ramach funduszy UE. 

Ramka 11. Metodyka agregacji interwencji funduszy europejskich ze względu na czynniki rozwojowe 

W celu weryfikacji tezy o zróżnicowaniu wykorzystania środków unijnych ze względu na cele strategiczne województwa, 

zagregowaliśmy kategorie interwencji funduszy europejskich (zarówno polityki spójności, jak i EFMR oraz EFFROW), 

przyjmując za punkt odniesienia podział występujący w obecnie obowiązujących Wspólnych Ramach Strategicznych (cele 

1-4: konkurencyjność; 4-7: przestrzeń i środowisko; 8-11 społeczeństwo).- o ile nie byliśmy w stanie jednoznacznie 

zidentyfikować głównego motywu interwencji (stąd np. budowa sieci szerokopasmowych znalazła się wśród czynników 

progospodarczych). Wyłączyliśmy z analiz wszystkie działania PROW/RYBY, mające charakter bezpośrednich transferów 

pieniężnych oraz środki pomocy technicznej.  

Czynniki rozwojowe Kategorie interwencji (PS) Działania/środki PROW/PO RYBY 

gospodarcze 01-13, 15, 57 

1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5., 

4.1, 4.2 - PO RYBY; 

114, 121, 123, 132, 133, 142, 311, 312, 

413 (różnicowanie i 

mikroprzedsiębiorstwa) - PROW. 

społeczne 14, 62-77 111, 112 - PROW 

przestrzenne 
16-56, 58, 59, 60, 61, 78, 79, 80, 

81, 85, 86 

2.2, 2.3, 3.2 - PO RYBY; 

125, 126, 214, 221, 223, 226, 321, 313, 

322, 323, 413 (odnowa wsi) - PROW. 
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Ramka 11. Metodyka agregacji interwencji funduszy europejskich ze względu na czynniki rozwojowe 

Do wizualizacji wyników zastosowaliśmy trójkąt Ossana - diagram pozwalający na zobrazowanie trzech części badanej 

struktury. Każdy z wierzchołków trójkąta odpowiada kolejno czynnikom gospodarczym, społecznym i przestrzennym. 

Należy podkreślić, że z uwagi na bardzo szeroki zakres niektórych kategorii interwencji (szczególnie w programach rolnych 

i rybnych) oraz niedostępność danych na poziomie projektów, podejmowaliśmy arbitralną decyzję o przyporządkowaniu 

danego działania do jednego z trzech czynników. Przykładowo, działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” w ramach PROW zawierały projekty zarówno o dominującym charakterze prospołecznym i progospodarczym. 

Wreszcie należy pamiętać o tym, że niektóre projekty mogły kwalifikować się do różnych czynników. Przykładowo, budowa 

infrastruktury transportowej/energetycznej, zaliczanej do „czynników przestrzennych”, mogła w równym stopniu posiadać 

motywację prokonkurencyjną (np. zwiększenie napływu inwestorów) - mimo, że w odtworzonej logice interwencji 

i w przyjętej klasyfikacji (bazującej na celach WRS) bliżej jej do czynników środowiskowych. Dlatego przedstawione wyniki 

analiz należy traktować z dużą ostrożnością.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki analizy wydatkowania całości środków UE wskazują, że cele rozwojowe województw 

nie były realizowane w sposób selektywny. Struktura absorpcji funduszy unijnych była zróżnicowana 

jedynie w niewielkim stopniu. We wszystkich regionach dominowały czynniki przestrzenne 

(zawierające zatem interwencję PO IŚ w zakresie środowiska i transportu), polegające przede 

wszystkim na rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, transportowej i komunalnej.  

Na pierwszym trójkącie można zauważyć jednak dwa wyraźne skupienia - województwa, które 

zdecydowanie silniej inwestować w czynniki przestrzenne oraz województwa, w których pomimo 

przewagi tych czynników struktura wsparcia była stosunkowo wyrównana. W pierwszej grupie 

znalazły się województwo warmińsko-mazurskie (63% absorpcji na czynniki przestrzenne) 

oraz podkarpackie (57%), w drugiej zaś świętokrzyskie, lubelskie oraz podlaskie, w których środki 

zostały rozłożone bardziej równomiernie.  

Wykres 154. Struktura absorpcji wszystkich środków funduszy europejskich na poszczególne 
czynniki rozwoju w województwach PW 

waga czynników 
w ramach SRW

132
 

P S G 

 

1 2 2 

1 1 3 

1 2 2 

1 2 2 

3 1 1 

   

Źródło: opracowanie własne 
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 G - czynniki gospodarcze; P - czynniki przestrzenne; S - czynniki społeczne. 
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Tabela 14. Absorpcja funduszy unijnych perspektywy 2007-2013 w podziale na poszczególne czynniki rozwoju 

 zdecydowana przewaga czynników 
„przestrzennych” (>50%) 

lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-

mazurskie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, mazowieckie, 

podkarpackie 

 umiarkowana przewaga czynników 
przestrzennych 

małopolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 

opolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie 

 

W przypadku wszystkich środków UE, różnice międzywojewódzkie rozłożenia akcentów pomiędzy 

dane czynniki rozwojowe są jednak wyższe niż w przypadku regionalnych programów operacyjnych. 

Nie ma zatem przesłanek do stwierdzenia, że regiony (zgodnie ze swą misją) same bardziej 

selektywnie zarządzały środkami, na które posiadały bezpośredni wpływ - co mogło wynikać także 

z ograniczonego zestawu narzędzi realizacji strategii poprzez RPO.  

Wykres 155. Struktura wydatkowania wszystkich funduszy 
UE w latach 2007-2013 na poszczególne czynniki rozwoju 

Wykres 156. Struktura wydatkowania RPO w latach 2007-
2013 na poszczególne czynniki rozwoju

133
 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

RPO we wszystkich województwach posiadały dość zbliżoną strukturę absorpcji - typowy rozkład 

stanowiło 35% środków na czynniki gospodarcze; 50% środków na przestrzenne oraz 15% środków 

na społeczne. Trzy województwa Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie oraz podkarpackie) 

wydatkowały jednak istotnie więcej środków (>20% RPO) na cele społeczne. Podkarpackie 

stosunkowo niewielkie pieniądze przeznaczyło na sferę konkurencyjności (23%), zaś warmińsko-

mazurskie cechowało się strukturą najbardziej zbliżoną do krajowej.  
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 Interpretacja: im większa koncentracja punktów, tym mniejsze zróżnicowanie wyborów strategicznych.  
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Wykres 157. Struktura absorpcji RPO na poszczególne czynniki rozwoju w województwach PW 

waga czynników w 

ramach SRW
134

 

G P S 

 

2 1 2 

2 1 2 

1 3 1 

3 1 1 

2 1 2 

   

Źródło: opracowanie własne 
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 G - czynniki gospodarcze; P - czynniki przestrzenne; S - czynniki społeczne. 
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3.3 Analiza oddziaływania i znaczenia interwencji 
Poprawna metodycznie analiza oddziaływania interwencji publicznej wymaga zastosowania podejścia 

pozwalającego na porównanie jej efektów (mierzonych na przykład wskaźnikami opisującymi 

sytuację społeczno-gospodarczą dostępnymi w statystyce publicznej) z precyzyjnie określonym 

punktem odniesienia. Tylko w ten sposób możliwe jest zbadanie wpływu netto interwencji.  

W niniejszej ewaluacji wykorzystano do tego dwie wzajemnie uzupełniające się metody badawcze: 

 synteza modelowania makroekonomicznego: przegląd i dodatkowa analiza wyników 

symulacji na poziomie wojewódzkim modeli makroekonomicznych HERMIN, VESPA 

oraz EUImpactMOD opracowanych w ramach cyklicznych opracowań przygotowywanych 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju; 

 estymacja przez dopasowanie: autorska metoda szacowania efektu netto interwencji 

na poziomie lokalnym, pozwalająca na określnie wpływu różnicy w wielkości dofinansowania 

ze środków europejskich na obserwowane wskaźniki społeczno-gospodarcze, z 

uwzględnieniem „grupy kontrolnej”, tj. jednostek, do których trafiło najmniej środków z FUE.  

Schemat 2. Modelowanie makroekonomiczne a estymacja przez dopasowanie: porównanie podejścia badawczego 

modelowanie makroekonomiczne 

 

estymacja przez dopasowanie 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 15. Modelowanie makroekonomiczne a estymacja przez dopasowanie – porównanie metod 

wymiar modelowanie makroekonomiczne estymacja przez dopasowanie 

poziom agregacji 

kraj, województwa 

(makroregion – z pewnymi 

zastrzeżeniami
135

) 

powiaty, gminy (analiza łącznie dla całego 

kraju, na poziomie makroregionu – z pewnymi 

zastrzeżeniami
136

) 

badane zmienne 

PKB, inwestycje, wskaźniki rynku pracy 

(wg BAEL) – zmienne niedostępne na 

poziomie lokalnym 

dowolne zmienne dostępne na poziomie 

lokalnym (wynagrodzenia, stopa bezrobocia, 

wpływy z podatków itp.) 

punkt odniesienia 
scenariusz teoretyczny „bez interwencji”, 

nieobserwowany w danych 

jednostki, które otrzymały więcej wsparcia 

porównujemy z jednostkami, które otrzymały 

go mniej (przy uwzględnieniu możliwie jak 

największej liczby zmiennych kontrolnych) 

wpływ jakiej cześć 

interwencji jest badany 
całość rozdysponowanego wsparcia 

różnica w wielkości interwencji pomiędzy 

jednostkami referencyjnym o najniższym 

poziomie interwencji per capita oraz 

jednostkami, do których trafiło więcej 

interwencji 

zakres analiz wyłącznie polityka spójności
137

 
polityka spójności

138
 oraz „prorozwojowe” 

działania PO RYBY oraz PROW 

podejście badawcze 

model ekonometryczny (estymowany) 

lub ekonomiczny (kalibrowany) – duże 

znacznie ma teoretyczna konstrukcja 

modelu krajowej (regionalnej) 

gospodarki 

podejście w pełni empiryczne 

przełożenie interwencji 

na zmienne wynikowe 

(zmiana społeczno-

gospodarcza) 

kanały transmisji wynikające ze struktury 

modelu (np. wykorzystanych 

parametrów elastyczności), 

niekoniecznie wynikające z oficjalnej 

„teorii” programu/interwencji
139

 

analiza sprowadza się do obserwowanych 

wartości wskaźników opisujących sytuację 

społeczno-gospodarczą 

ramy czasowe 
pomiar ciągły (dane roczne), w analizach 

wykorzystujemy wnioski dla 2014 r. 

pomiar „przed interwencją” (w naszym 

przypadku 2006 r.) i „po interwencji” (w 

naszym przypadku 2014 r.) 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
135

 Ograniczone możliwości analizy „przelewania” efektów interwencji pomiędzy województwami w ramach 
makroregionu i poza makroregionem.   
136

 Analiza na poziomie makroregionu wykorzystuje mniejszą liczbę zmiennych kontrolnych.  
137

 Co wynika z tego, ze w ewaluacji kosztami z gotowych wyników symulacji opracowanych na zlecenie MIR.  
138

 Ograniczona do projektów, które na podstawie bazy SIMIK można przypisać do powiatu lub gminy 
oraz z wyłączeniem dużej infrastruktury sieciowej (np. dróg w sieci TEN-T).  
139

 Duża część oddziaływania interwencji (w okresie wydatkowania) ma charakter popytowy. 
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3.3.1 Modelowanie makroekonomiczne 

Pierwszym z wykorzystanych w niniejszym badaniu narzędzi do oceny oddziaływania interwencji jest 

synteza wyników modelowania makroekonomicznego. Przed przejściem do omówienia 

najważniejszych wniosków należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia metodyczne oraz inne 

istotne uwarunkowania tej metody.  

 Do obliczeń wykorzystano wyniki symulacji przeprowadzonych w ramach ekspertyz 

przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W analizie uwzględniono 

wyniki symulacji modeli VESPA140 i HERMIN141 (symulacje z 2015 r.) oraz uzupełniająco model 

EUImpactMOD142 (symulacje z 2014 r.143). Na zlecenie Ministerstwa opracowano co prawda 

we wcześniejszych latach symulacje wykorzystujące także inne modele, jednak ich podstawą 

były prognozy dotyczące wydatkowania środków europejskich perspektywy 2007-2013, 

które nie w pełni odpowiadały rzeczywistości. W związku z tym modele te w dalszej analizie 

pominięto.   

 Konstrukcja każdego z omawianych modeli makroekonomicznych opiera się na pewnych 

teoretycznych założeniach dotyczących funkcjonowania gospodarki, które mają z kolei 

decydujący wpływ na to, w jaki sposób nakłady interwencji publicznej (w tym przypadku – 

finansowanej ze środków europejskich) przekładają się na określone wskaźniki społeczno-

gospodarcze.144 Jedną z kluczowych różnic jest skala reakcji gospodarki po stronie popytowej 

(wzrost zagregowanego popytu dzięki interwencji publicznej) oraz podażowej 

(długookresowa poprawa zdolności wytwórczych), a także względna siła obydwu kanałów 

transmisji. Ponieważ wyniki symulacji implikują duże różnice pomiędzy poszczególnymi 

modelami wydaje się, że uśrednianie rezultatów jest nieuzasadnione. Zamiast tego, wyniki 

symulacji każdego z nich przedstawiamy oddzielnie, wskazując elementy analiz, które można 

uznać za zasadniczo zbieżne, oraz takie, w przypadku których zidentyfikowano duże 

rozbieżności. W najbardziej ogólnym ujęciu można stwierdzić, że w modelu VESPA 

zdecydowanie dominują efekty podażowe, a oddziaływanie kanału popytowego oraz 

zróżnicowanie wyników na poziomie wojewódzkim są stosunkowo niewielkie. Z kolei modele 

EUImpactMOD oraz HERMIN silniej eksponują efekty popytowe, choć wpływ interwencji 

na podażową stronę gospodarki jest również zauważalny.  Modele różnią się jednak 

prognozami dotyczącymi skali oddziaływania w poszczególnych województwach, choć wyniki 

dla całego makroregionu Polski Wschodniej są zasadniczo spójne.  

 Specyfiką modelowania makroekonomicznego jest nieuwzględnienie w analizach 

efektywności i skuteczności interwencji na poziomie mikroekonomicznym (tj. pojedynczych 

                                                           
140

 Model opracowany przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
141

 Model opracowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego 
142

 Model opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych 
143

 Najbardziej aktualne symulacje tego modelu. Zdecydowaliśmy się na jego uwzględnienie analizie, aby 1) 
przedstawić dodatkowy punkt odniesienia dla dwóch pozostałych modeli, 2) pogłębić wyniki o szczegółowe 
wyniki, które nie są dostępne w zestawieniach symulacji modeli VESPA oraz HERMIN. 
144

 Szczegółowa analiza założeń poszczególnych modeli wykracza poza ramy niniejszej ewaluacji, pełne 
porównanie założeń leżących u podstaw każdego z nich nie jest zresztą możliwe na podstawie opisów 
zawartych w opracowaniach przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.   
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projektów).145 Można więc stwierdzić, że modele makroekonomiczne pozwalają 

na określenie teoretycznego/potencjalnego oddziaływania interwencji, ponieważ przyjmuje 

jej pełną efektywność, odpowiadającą założeniom przyjętym na poziomie programowania.146 

To, co odróżnia symulację makroekonomiczną ex-post od symulacji ex-ante, to zastąpienie 

prognozowanej skali interwencji jej rzeczywistą wielkością (oraz strukturą) oraz odniesienie 

efektów wsparcia do faktycznie obserwowanych wartości wskaźników. Takie podejście 

stanowi oczywiście pewne ograniczenie z punktu widzenia celów niniejszej ewaluacji. Warto 

jednak pamiętać, że w przypadku dużej części środków rozdysponowanych w perspektywie 

2007-2013 nie da się jeszcze zaobserwować przełożenia na wskaźniki społeczno-

gospodarcze,147 co nie oznacza, że nie pojawią się one w przyszłości. 

Wykres 158.  Struktura wydatków w ramach 
polityki spójności w latach 2004-2006, 2007-2013 

oraz 2014-2020 

Wykres 159. Wydatki w ramach polityki spójności w latach 2004-
2023 w podziale na udziały poszczególnych perspektyw 

finansowych (tylko Polska Wschodnia, mln złotych) 

  
Wykres 160. Wydatki w ramach polityki spójności w latach 2004-2023 w relacji do PKB 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MR. 

                                                           
145

 Bradley J., Untiedt G., 2007, Do economic models tell us anything useful about Cohesion Policy impacts? 
A comparison of HERMIN, QUEST and ECOMOD, Gefra Working Papers 3/2007. 
146

 Marzinotto B., 2012, The Growth Effects of EU Cohesion Policy: A Metaanalysis, Breugel Working Paper 
2012/14. 
147

 Dotyczy to w szczególności dużej części projektów infrastrukturalnych, które były ciągle realizowane 
w latach 2014-2015.  
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 Wkładem do modeli makroekonomicznych jest stosunkowo mocno zagregowana informacja 

o strukturze interwencji (sprowadzająca się do informacji o udziałach trzech bardzo ogólnych 

kategorii wsparcia): wsparciu sektora produkcyjnego, rozwoju infrastruktury podstawowej 

oraz rozwój zasobów ludzkich. Jest to duże uproszczenie faktycznej logiki interwencji 

przyjętej w poszczególnych programach operacyjnych, ponieważ – przykładowo – oznacza to 

brak rozróżnienia pomiędzy infrastrukturą drogową i infrastrukturą kolejową oraz pomiędzy 

dotacjami dla firm na proste inwestycje w park maszynowy i dotacjami na projekty 

badawczo-rozwojowe.  

 W symulacjach wzięto pod uwagę jedynie dane o interwencji finansowanej ze środków 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (tj. polityki spójności), pozostałe instrumenty 

wsparcia nie zostały uwzględnione. Warto także podkreślić, że wyniki modeli HERMIN oraz 

VESPA obejmują łącznie perspektywy 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, co ogranicza 

możliwość analizy oddziaływania środków NSS 2007-2013: w okresie wdrażania programów 

na lata 2007-2013 w dalszym ciągu można obserwować efekty programów NPR 2004-2006, 

z kolei po 2015 r. (zgodnie z zasadą n+2) dla wyników symulacji decydujące znaczenie mają 

programy na lata 2014-2020. Aby uzupełnić tę lukę, w dalszej części opracowania 

na podstawie symulacji modelu EUImpactMOD z 2014 r. przedstawiliśmy próbę 

wyodrębnienia oddziaływania NSS 2007-2013, co jest szczególnie istotne dla interpretacji 

oddziaływania środków europejskich tej perspektywy finansowej po 2015 r.  

 Wszystkie trzy omawiane modele makroekonomiczne zawierają moduły dla gospodarki 

całego kraju oraz moduły (względnie oddzielne modele) wykorzystywane do symulacji 

oddziaływania interwencji na poziomie poszczególnych województw. Żaden z modeli (według 

posiadanych przez nas informacji) nie posiada jednak dedykowanego modułu dla analiz 

na poziomie makroregionu Polski Wschodniej. W przedstawionej poniżej analizie, wartości 

wskaźników oraz oddziaływania interwencji są średnimi ważonymi dla pięciu województw 

makroregionu. Jest to pewne uproszczenie, ponieważ efekty interwencji „wypływające” 

z poszczególnych województw są także częściowo absorbowane przez inne województwa 

Polski Wschodniej. W przyjętym podejściu aspekt ten musi być jednak – siłą rzeczy – 

pominięty.  

Analizę makroekonomicznego oddziaływania rozpoczynamy od szacunkowej oceny wpływu 

na poziom produktu krajowego brutto oraz tempa konwergencji do przeciętnego poziomu rozwoju 

gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Wszystkie trzy analizowane modele wskazują na to, 

że poziom PKB per capita w Polsce Wschodniej pod koniec 2013 r.148 był istotnie wyższy 

niż w hipotetycznym scenariuszu zakładającym brak realizacji programów operacyjnych polityki 

spójności. Według symulacji modelu HERMIN oraz EUImpactMOD oddziaływanie netto interwencji 

finansowanej z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności wynosiło w makroregionie około 

11,5-12,5%. Oznacza to, że gdyby na terenie województw Polski Wschodniej od 2004 r. nie były 

realizowane programy operacyjne polityki spójności, poziom aktywności gospodarczej w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca kształtowałby się w 2013 r. w okolicach 88% wartości obserwowanej 

w danych statystycznych. W ujęciu procentowym oddziaływanie jest wyższe niż w Polsce ogółem 

(około 10% w obydwu modelach), co wynika przede wszystkim z większej skali interwencji 

w odniesieniu do skali regionalnej gospodarki. Zauważalnie inne są natomiast wyniki symulacji 

                                                           
148

 Ostatni rok, dla którego dostępne są historyczne dane dotyczące rachunków regionalnych.   



 

 

186 

modelu VESPA, który – jak przypuszczamy149 -  koncentruje się przede wszystkim na oddziaływaniu  

interwencji na podażową stronę gospodarki. Przy identycznych (w porównaniu z modelem HERMIN) 

lub prawie identycznych (EUImpactMOD) założeniach „wsadowych” dotyczących skali i struktury 

rozdysponowanego wsparcia, model VESPA wskazuje na znacznie mniejsze oddziaływanie polityki 

spójności na poziomie około 3% (w odniesieniu do scenariusza bez funduszy, a więc około 

czterokrotnie mniej niż według dwóch pozostałych modeli). Ponadto, wpływ jest mniejszy (co nieco 

zaskakujące) niż w Polsce ogółem (4%).150 

Wykres 161. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na PKB per capita w Polsce ogółem 
i Polsce Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-28=100) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  
przygotowanych na zlecenie MR 

 

Powyższe wyniki można odnieść również do poziomu PKB per capita w Polsce Wschodniej w relacji 

do Unii Europejskiej. Cały makroregion Polski Wschodniej odrobił w latach 2006-2013 r. około 1/5 

dystansu rozwojowego (wzrost wskaźnika z 36% w 2006 r. do 48% w 2013 r.). Z dostępnych symulacji 

modeli makroekonomicznych wynika, że polityka spójności odpowiadała za ponad 40% tej zmiany 

(42% według modelu HERMIN oraz 46% według modelu EUImpactMOD). Wynik ten wskazuje 

na bardzo duże znaczenie polityki spójności w konwergencji makroregionu Polski Wschodniej 

do krajów Unii Europejskiej, a więc oznacza także decydujący udział tej części interwencji publicznej 

w realizacji głównego celu określonego w SRPW z 2008 r. Wkład programów polityki spójności 

na omawiany wskaźnik w Polsce Wschodniej jest znacznie większy niż w Polsce ogółem (26% - 

HERMIN i 27% - EUImpactMOD), co wynika zarówno z większej skali interwencji (mierzonej 

np. w odniesieniu do PKB) jak i mniejszej zmianie wskaźnika w makroregionie niż w Polsce ogółem 

(+11,8 i +17,0 punktu procentowego). Także w tym ujęciu wyróżniają się symulacje modelu VESPA, 

z których wynika, że wkład polityki spójności w realizację celu SRPW z 2008 r. do końca 2013 r. 

wynosił zaledwie około 11%.  

                                                           
149

 W raporcie prezentującym wyniki symulacji nie przedstawiono szczegółowej specyfikacji modelu.  
150

 Wyniki dla całego makroregionu nie są spójne z wynikami dla poszczególnych województw.  
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Wykres 162. Dezagregacja efektów perspektyw 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 (wpływ na poziom PKB per capita, 
wartości procentowe w odniesieniu do scenariusza zakładającego brak wydatkowania w Polsce Wschodniej środków 

polityki spójności).  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania IBS na zlecenie MR 

 

Interpretacja oddziaływania środków europejskich na wskaźniki makroekonomiczne Polski 

Wschodniej wymaga pogłębienia analizy o dezagregację łącznego wpływu na jego główne składowe. 

Tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, takie obliczenia możliwe są jedynie w przypadku modelu 

EUImpactMOD, przy pracy nad którym autorzy niniejszej ewaluacji brali udział w 2014 r. 

oraz we wcześniejszych edycjach. 

 Pomimo tego, że wydatkowanie środków perspektywy 2004-2006 zakończyło się – 

co do zasady – w 2008 r., efekty podażowe interwencji z tego okresu mają w dalszym ciągu 

przełożenie na sytuację gospodarczą makroregionu (np. wybudowane w ramach ZPORR drogi 

są wykorzystywane przez przedsiębiorców działających w makroregionie). W porównaniu 

z NSS 2007-2013 skala interwencji (szczególnie w Polsce Wschodniej) była stosunkowo 

niewielka, przez co z łącznego wpływu polityki spójności na poziomie 12,5% w 2013 r., 

podażowe oddziaływanie NPR 2004-2006 to mniej niż 1/10 całego efektu.  

 Środki NSS 2007-2013 były wydatkowane do końca 2015 r., co oznacza że wpływ interwencji 

w 2013 r. obejmuje zarówno popytowy, jak i podażowy kanał transmisji. Ich wyodrębnienie 

w 2013 r. na podstawie dostępnych wyników symulacji nie jest wprost możliwe, jednak 

szacunkowa wielkość oddziaływania po 2015 r. (kiedy impuls popytowy zanika) wskazuje 

na to, że udział kanału podażowego wynosi około 30-40%.  

 Powyższa obserwacja oznacza także, że po ustaniu impulsu popytowego wpływ interwencji 

na wskaźniki makroekonomiczne stopniowo zanika, co wynika m.in. z postępującej 

amortyzacji zainstalowanego dzięki wsparciu majątku trwałego. Aby skala pozytywnego 

oddziaływania interwencji mogła być podtrzymana na poziomie zbliżonym do szacunków 

w latach 2013-2015, konieczne jest uwzględnienie w analizach także programów 
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operacyjnych na lata 2014-2020.151 Trwałe oddziaływanie NSS 2007-2013, a więc powiązane 

z podażową stroną gospodarki, w 2017 r. wynosi około 5,8%, ale – w związku z opisanym 

wcześniej mechanizmem – w 2023 r. spada do 2,2% ponad scenariusz „bez interwencji”. 

Efekty podażowe dotyczą przede wszystkim projektów związanych z rozwojem infrastruktury 

podstawowej, długookresowe oddziaływanie pozostałych kategorii wsparcia (rozwój 

zasobów ludzkich, wsparcie przedsiębiorstw) jest zdecydowanie mniejsze.152 

Kolejnym zagadnieniem wymagającym dodatkowego komentarza jest ocena oddziaływania 

interwencji na poziomie poszczególnych województw. Ze wcześniejszych analiz symulacji modeli 

HERMIN i EUImpactMOD wynika, że wkład polityki spójności w konwergencję Polski Wschodniej 

do przeciętnego poziomu PKB per capita w krajach UE-28 wyrażony w punktach procentowych 

(odpowiednio 4,9 i 5,4 pkt. proc.) jest wyższy niż w Polsce ogółem (4,5 pkt. proc. w obydwu 

modelach). Oznacza to, że analizowana interwencja per saldo doprowadziła do spowolnienia procesu 

dywergencji makroregionu od reszty kraju, która bez realizacji programów NSS 2007-2013 byłaby 

szybsza niż odnotowano w rzeczywistych danych statystycznych. 

Wykres 163. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na PKB per capita w Polsce ogółem 
i Polsce Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, Polska=100) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  

przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

 

Nieco bardziej złożona jest interpretacja wyników w poszczególnych województwach. Symulacje 

modelu VESPA nie wykazują zróżnicowania na tym poziomie, nawet pomimo tego, że znaczenie 

interwencji (w relacji do poziomu PKB) w Polsce Wschodniej było około 1,5-2 krotnie większe 

niż w Polsce ogółem. Modele EUImpactMOD oraz HERMIN przewidują zbliżoną skalę oddziaływania 

interwencji polityki spójności na poziomie całego makroregionu, różnią się jednak w symulacjach 

na poziomie poszczególnych województw. W najprostszym ujęciu model HERMIN wskazuje 

na znacznie silniejszy wpływ polityki spójności na wskaźniki makroekonomiczne w województwach 

                                                           
151

 Komentarz ten nie dotyczy modelu VESPA, w którym oddziaływanie środków europejskich ma zupełnie inny 
charakter.  
152

 Wynik ten jest konsekwencją teoretycznej struktury modelu. 
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podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a znacznie słabszy - w podlaskim i lubelskim.153 Dzieje się tak 

niezależnie od stosunkowo zbliżonej wielkości interwencji w odniesieniu do skali regionalnych 

gospodarek. Należy przypuszczać, że jest to konsekwencją założeń dotyczących skali „wypływania” 

efektów polityki spójności poza region, w których środki są wydatkowane. Ponieważ nie 

ma możliwości porównania podejścia zastosowanego w obydwu modelach, jednym rozwiązaniem 

wydaje się być poprzestanie na wniosku, że modele zgodnie wskazują na pozytywne i znaczące 

oddziaływanie interwencji w całej Polsce Wschodniej.  

Wykres 164. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na PKB per capita w województwach Polski 
Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-28=100) 

lubelskie podkarpackie 

  

podlaskie świętokrzyskie 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  

przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

 

Z symulacji wszystkich analizowanych modeli wynika również pozytywny wpływ polityki spójności 

na rynek pracy makroregionu. Wskazania modeli HERMIN i EUInmpactMOD sugerują wręcz, 

że oddziaływanie interwencji jest większe niż cała zmiana wskaźnika zatrudnienia w latach 2006-

2014.  

                                                           
153

 W szczególności z modelu HERMIN wynika, że polityka spójności przyczynia się do dywergencji województw 
podlaskiego i lubelskiego od reszty kraju; wskazania modelu EUImpactMOD są odwrotne – interwencja 
przyspiesza konwergencje wszystkich pięciu województw makroregionu.   
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Wykres 165. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na PKB per capita w województwach Polski 
Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-28=100) 

warmińsko-mazurskie Polska Wschodnia ogółem 

  

Źródło: opracowanie  własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  
przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Oznacza to, że w hipotetycznym scenariuszu zakładającym brak realizacji na terenie Polski 

Wschodniej polityki mielibyśmy do czynienia ze spadkiem udziału pracujących w populacji osób 

aktywnych zawodowo. Tak silne oddziaływanie wydaje się być nieco przeszacowane i wynikać z nieco 

uproszczonej struktury teoretycznej obydwu modeli, z powodu której bezpośrednie efekty wzrostu 

nakładów publicznych przekładają się przede wszystkim na wzrost zatrudnienia, a nie na wyższą 

produktywność czynników wytwórczych. Znacznie niższy wpływ na rynek pracy implikuje model 

VESPA, którego dotyczą jednak inne, wymienione wcześniej zastrzeżenia. Podobne wnioski można 

sformułować w odniesieniu do wpływu interwencji na stopę bezrobocia.  

Wykres 166. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na wskaźnik zatrudnienia w Polsce 
ogółem i Polsce Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-

28=100) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  

przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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Wykres 167. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na stopę bezrobocia w Polsce ogółem 
i Polsce Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-28=100) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  
przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Niezależnie opisanych powyżej rozbieżności należy jednoznacznie stwierdzić, że oddziaływanie 

polityki spójności na regionalne rynki pracy było dotychczas pozytywne i miało decydujący wpływ 

na korzystne zmiany wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia w Polsce Wschodniej w latach 2006-

2014 r. Z symulacji modeli makroekonomicznych wnika jednak, że we wkładzie wsparcia UE w zmianę 

obydwu mierników jeszcze bardziej niż w przypadku PKB dominował popytowy, a nie podażowy 

komponent oddziaływania. 

Wykres 168. Wpływ funduszy europejskich 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 na wydajność pracy w Polsce ogółem 
i Polsce Wschodniej (różnice w punktach procentowych w porównaniu ze scenariuszem bez funduszy, UE-28=100) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  

przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

 



 

 

Tabela 16. Przybliżony wkład polityki spójności w najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne (wyniki symulacji modeli makroekonomicznych) 

lp. wskaźnik poziom agregacji 

zmiana 
2006-2014 

2006-
2013

154 

zmiana wskaźnika w wyniku interwencji FUE szacowany wkład FUE w zmianę wskaźnika 

VESPA HERMIN EUImpactMOD VESPA HERMIN EUImpactMOD 

2015 2015 2014 2014 2015 2014 

1 
PKB per capita 

(PPS, UE28=100) 

Polska ogółem + 17,0 1,90 4,50 4,51 11% 26% 27% 

Polska Wschodnia + 11,8 1,53 4,95 5,41 13% 42% 46% 

lubelskie + 12,8 1,26 4,10 4,90 10% 32% 38% 

podkarpackie + 11,8 1,57 6,00 4,80 13% 51% 41% 

podlaskie + 12,4 1,53 3,20 5,90 12% 26% 48% 

świętokrzyskie + 9,7 1,70 4,50 5,70 17% 45% 58% 

warmińsko-mazurskie + 10,6 1,71 6,50 6,40 16% 62% 61% 

2 
PKB per capita 

(PL=100) 

Polska ogółem 0 - - - - - - 

Polska Wschodnia -3,6 0,36 1,16 3,50 -10%155 -32% -97% 

lubelskie 1,6 0,00 -0,70 2,80 0% -44% 175% 

podkarpackie -0,4 0,50 3,20 2,70 <-100%156 <-100% <-100% 

podlaskie -0,1 0,30 -2,80 4,30 300% <-100% >100% 

świętokrzyskie -5,0 0,50 0,60 3,80 -10% <-100% <-100% 

warmińsko-mazurskie -3,2 0,60 4,70 4,80 -19% <-100% <-100% 

3 
stopa bezrobocia 

wg BAEL 

Polska ogółem -4,8 -0,72 -3,60 -3,64 15% 75% 76% 

Polska Wschodnia -2,8 -0,85 -5,58 -4,56 31% >100% >100% 

lubelskie -2,80 -0,75 -4,60 -3,85 27% >100% >100% 

podkarpackie 0,40 -1,06 -6,10 -4,17 -264% <-100% >100% 

podlaskie -2,30 -0,77 -4,70 -4,73 34% >100% >100% 

                                                           
154

 W zależności od dostępności danych dla danego wskaźnika.   
155

 Ujemna wartość wkładu oznacza, że interwencja publiczna działania w przeciwnym kierunku niż zmiana wskaźnika w latach 2006-2014. W przypadku PKB per capita 
w relacji do Polski ogółem oznacza to, że po wyeliminowaniu wpływu polityki spójności dywergencja Polski Wschodniej byłaby większa niż obserwowana w danych 
statystycznych.  
156

 Wartość powyżej 100% („>100%) oznacza, że (wg symulacji danego modelu) wkład interwencji był wyższy niż cała zaobserwowana zmiana wskaźnika. Z kolei wartość 
poniżej -100% („<-100%”) oznacza, że bez interwencji polityki spójności wskaźnik zmieniłby się w odwrotnym kierunku o wartość większą, niż odnotowana w danych 
statystycznych. 



 

 

lp. wskaźnik poziom agregacji 

zmiana 
2006-2014 

2006-
2013

154 

zmiana wskaźnika w wyniku interwencji FUE szacowany wkład FUE w zmianę wskaźnika 

VESPA HERMIN EUImpactMOD VESPA HERMIN EUImpactMOD 

2015 2015 2014 2014 2015 2014 

świętokrzyskie -4,30 -0,87 -4,30  -5,01 20% >100% >100% 

warmińsko-mazurskie -6,10 -0,74 -8,10 -5,63 12% >100% 92% 

4 

wskaźnik 
zatrudnienia  
(20-59/64)  
wg BAEL 

Polska ogółem 8,1 0,7 2,7 3,9 8% 33% 48% 

Polska Wschodnia 4,6 0,5 3,9 5,8 10% 75% >100% 

lubelskie 5,2 0,6 3,6 5,3 8% 33% 48% 

podkarpackie 2,6 0,4 4,1 5,1 11% 85% >100% 

podlaskie 5,2 0,6 3,2 6,4 12% 69% >100% 

świętokrzyskie 5,1 0,5 3,5 6,4 14% >100% >100% 

warmińsko-mazurskie 5,4 0,6 5,1 6,6 12% 62% >100% 

5 
wydajność pracy 

(UE28-=100) 

Polska ogółem 13,2 0,93 1,90 0,33 7% 14% 3% 

Polska Wschodnia 10,6 0,45 2,43 1,83 4% 23% 17% 

lubelskie 11,5 0,56 1,85 1,96 5% 16% 17% 

podkarpackie 10,0 0,30 3,10 1,64 3% 31% 16% 

podlaskie 12,0 0,50 1,55 1,78 4% 13% 15% 

świętokrzyskie 8,8 0,41 2,13 1,83 5% 24% 21% 

warmińsko-mazurskie 10,6 0,47 3,28 1,95 4% 31% 18% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań WISE, WARR oraz IBS  
przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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3.3.2 Estymacja przez dopasowanie 

 

W celu oceny wpływu interwencji finansowanej ze środków europejskich na rozwój społeczno-

gospodarczy w Polsce Wschodniej przeprowadzono analizę z wykorzystaniem techniki estymacji 

przez dopasowanie. Estymacja przez dopasowanie umożliwia obliczenie nieobciążonych oszacowań 

(estymatorów) różnicy średniej wartości badanej zmiennej Y (reprezentującej np. dynamikę stopy 

bezrobocia w latach 2006-2014 albo wzrost miesięcznego wynagrodzenia w okresie 2006-2014) 

w sytuacji wysokiego i niskiego poziomu oddziaływania (np. interwencji publicznej). Dokonano oceny 

efektywności interwencji prowadzonej w ramach programów perspektywy finansowej 2007-2013 

przy użyciu dwóch miar: średniego efektu oddziaływania (dalej ATE) oraz średniego efektu 

oddziaływania w grupie jednostek poddanych oddziaływaniu (dalej ATT). Średni efekt oddziaływania 

(ang. average treatment effect) definiowany jest jako wpływ oddziaływania (np. interwencji 

perspektywy finansowej 2007-2013) na badaną zmienną Y (np. dynamikę wynagrodzeń brutto 

między 2006 a 2014 r.): 

𝐴𝑇𝐸𝑡 = 𝐸(𝑦𝑡 − 𝑦0), 

gdzie yt oznacza średnią wartość zmiennej Y w grupie obserwacji poddanych oddziaływaniu (albo 

poddanych  oddziaływaniu o większej sile), y0 – średnią wartość zmiennej Y w grupie obserwacji 

niepoddanych oddziaływaniu (albo poddanych oddziaływaniu o mniejszej sile). Dzięki włączeniu do 

modelu zmiennych kontrolnych (inaczej: dodatkowych) możliwe jest uniknięcie obciążenia 

estymatora różnicy średnich, vide ramka poniżej. 

Średni efekt oddziaływania w grupie jednostek poddanych oddziaływaniu (ang. average treatment  

effect on the treated) jest alternatywną miarą, dającą co do zasady zbieżne wyniki, jak ATE. Badana 

jest ponownie wielkość oddziaływania rozumiana jako różnica między wartością Y, tym razem jednak 

w grupie jednostek, które zostały poddane oddziaływaniu:  

𝐴𝑇𝑇�̃�,�̌� = 𝐸{(𝑦�̃� − 𝑦0)|𝑡 = �̌�}. 

Interpretacja ATE i ATT jest intuicyjna: obie miary wskazują, o ile zwiększyła się wartość badanej 

zmiennej Y na skutek oddziaływania (np. interwencji publicznej). Porównanie dokonywane jest przy 

kontroli zmiennych mających różnicujących wpływ na wartość i dynamikę zmiennej Y, może być nimi 

np. udział ludności miejskiej, udział ludności mającej dostęp do sieci wodociągowej, udział osób 

z wykształceniem wyższym itp. Podkreślenia wymaga, że porównanie średnich w podgrupach 

(subpopulacjach np. niskiej i wysokiej wartości interwencji publicznej) w celu oceny efektywności 

oddziaływania bez użycia metod statystycznych byłoby błędne, jeżeli różne są charakterystyki 

obserwacji w podgrupach lub zróżnicowana jest wariancja (zmienność) analizowanej zmiennej Y w 

tych podgrupach. 

Ramka 12. Estymacja przez dopasowanie jako nieobciążona metoda oceny efektywności oddziaływania 

Celem techniki estymacji przez dopasowanie jest redukcja (modelowo: eliminacja) obciążenia następującego 

estymatora: 

𝜏�̂� = 𝐸(𝑦𝑡|𝑡 = �̌�) − 𝐸(𝑦0|𝑡 = 0). 

Powyższy estymator przypadku niniejszej analizy należy definiować jako różnicę między dynamiką 

miesięcznych wynagrodzeń, stopy bezrobocia, wartości środków trwałych lub tym podobnych mierników 

pośród jednostek przestrzennych (gmin, powiatów), którym można przyporządkować dofinansowanie na 

niskim oraz wysokim poziomie (np. I i IV kwartyl wielkości dofinansowania per capita). Obciążenie estymatora 



 

 

195 

można zapisać jako: 

𝐸(𝑦𝑡|𝑡 = �̌�) − 𝐸(𝑦0|𝑡 = 0) = 𝜏�̂� + 𝐸[𝑦0|𝑡 = �̌�] − 𝐸[𝑦0|𝑡 = 0]. 

Wyżej zdefiniowane obciążenie wynika z samoselekcji (inaczej: autoselekcji) próby, tzn. niezależności doboru 

poziomu oddziaływania (np. interwencji współfinansowanej ze środków europejskich) od badanej zmiennej Y. 

Warunkiem nieobciążenia estymatora różnicy badanej zmiennej Y jest spełnienie następującej równości: 

𝐸(𝑦0|𝑡 = �̌�) − 𝐸(𝑦0|𝑡 = 0) = 0. 

W celu nie tylko redukcji, lecz eliminacji obciążenia estymatora, konieczne jest spełnienie założeń warunkowej 

niezależności oraz przenikania. Po pierwsze pośród zmiennych kontrolnych (dodatkowych) w macierzy X nie 

wolno pominąć istotnych statystycznie zmiennych mających wpływ na Y. Po drugie: pośród zmiennych 

kontrolnych X nie powinno być charakterystyk jednoznacznie przyporządkowujących obserwacje (np. 

jednostki przestrzenne) do któregoś z poziomów oddziaływania. W przedstawianych w niniejszym 

podrozdziale analizach miejsce ma zatem zmniejszenie problemu endogeniczności. Niejako alternatywną 

metodą względem estymacji przez dopasowanie jest metoda zmiennych instrumentalnych, barierą w jej 

stosowaniu jest jednak ograniczona liczba zmiennych w bazie danych KSI SIMIK: brak jest tam zmiennej, która 

mogłaby pełnić rolę instrumentu zmiennej wielkości dofinansowania. 

Analizę przeprowadzono w czterech ujęciach, oceniając kolejno: (1) wpływ wielkości dofinansowania 

per capita na dynamikę wynagrodzeń brutto w okresie 2006-2014; (2) wpływ wielkości 

dofinansowania per capita na dynamikę mierników bezrobocia w latach 2006-2014; (3) wpływ 

wielkości dofinansowania, które otrzymały przedsiębiorstwa per capita na wartość środków trwałych 

przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 mieszkańca; (4) wpływ wielkości dofinansowania per capita na 

dochody gmin z tytułu podatku od osób fizycznych (instrument dla zmiennej dochodów ludności), 

PIT, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy 1-3 były przeprowadzone na poziomie powiatów, analiza 

z ujęcia czwartego – na poziomie gmin.  

Procedury statystyczne przeprowadzono na danych nt. wielkości interwencji pochodzących 

z Krajowego Systemu Informacyjnego SIMIK 2007-2013 (programy operacyjne polityki spójności) oraz 

danych z Banku Danych Lokalnych (BDL GUS) nt. wielkości dofinansowania w ramach PROW i PO 

RYBY 2007-2013. Poczynione wyłączenia kategorii tematycznych, mających niewielki wpływ na 

lokalną sytuację społeczną i gospodarczą, przedstawiono w załączniku. Wyłączenia te dotyczą 

wszystkich wartości dofinansowania podanych w niniejszym podrozdziale. 

 

Wpływ dofinansowania ze środków europejskich na dynamikę wynagrodzeń 

W pierwszym ujęciu estymację przez dopasowanie przeprowadzono na poziomie powiatów. Rozkład 

zmiennej dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 zaprezentowano w tabeli oraz na 

histogramie poniżej, przy czym kwartyl II jest tożsamy medianie (wartości środkowej). Tylko 9,6% 

powiatów z I kwartyla wyznaczonego dla danych ogólnopolskich stanowiły jednostki zlokalizowane 

w makroregionie Polski Wschodniej. Analizowaną zmienną Y estymacji stanowiła dynamika 

miesięcznych wynagrodzeń brutto między 2006 i 2013 r. Wzrost wynagrodzeń w okresie 2007-2013 

w cenach bieżących według czterech kwartyli wielkości dofinansowania per capita w ramach polityki 

spójności, PROW oraz PO RYBY przedstawiono w tabeli poniżej.157 

                                                           
157

 I kwartyl obejmuje 25% jednostek przestrzennych o najniższych wartościach dofinansowania w ramach 
perspektywy finansowej 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca; IV kwartyl – 25% powiatów o najwyższych 
wartościach dofinansowania per capita. 
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Tabela 17. Dynamika wynagrodzeń brutto w czterech kwartylach dofinansowania per capita w perspektywie finansowej 
2007-2013 

Wielkość dofinansowania 

per capita w perspektywie 

finansowej 2007-2013 

Zmiana wynagrodzenia brutto 

w okresie 2006-2013  

Średnia wartość dofinansowania 

per capita 

Polska 

Wschodnia 
Polska ogółem 

Polska 

Wschodnia 
Polska ogółem 

I kwartyl +1147,4 +1215,5 zł 4056,2 zł 3122,6 zł 

II kwartyl +1179,6 +1170,2 zł 5282,3 zł 4276,8 zł 

III kwartyl +1161,3 +1247,9 zł 6565,2 zł 5465,5 zł 

IV kwartyl +1247,6 +1256,3 zł 9360,2 zł 7967,1 zł 

  Uwaga. Kwartyle i statystyki opisowe podane dla poziomu agregacji powiatu. 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 169. Histogram wysokości dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w makroregionie Polski Wschodniej oraz całym kraju wraz z oznaczeniem kwartyli dla Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013, BDL GUS 

 

Jak zaznaczono wcześniej, proste porównanie średnich wartości dynamiki wynagrodzeń według 

kwartyli dofinansowania w celu oceny wpływu interwencji finansowanej ze środków europejskich na 

wzrost wynagrodzeń nie byłoby poprawne metodycznie, mając na uwadze różną wariancję wzrostu 

wynagrodzeń w podgrupach (kwartylach) oraz problem endogeniczności.158 Według 

przeprowadzonego testu nieparametrycznego zróżnicowanie wzrostu wynagrodzeń w Polsce 

Wschodniej w zależności od przynależności powiatu do kwartyla wysokości dofinansowania jest 

bliskie istotności statystycznej (p=0,139). W metodzie nie są wykorzystywane jakiekolwiek zmienne 

kontrolne; tzn. oprócz badanych zmiennych wartości dofinansowania per capita oraz dynamiki 

wynagrodzeń zakładana jest jednolitość charakterystyk w podgrupach (tutaj: kwartylach wielkości 

interwencji finansowanej ze środków europejskich). Założenia tego pozbawiona jest technika 

estymacji przez dopasowanie, której wyniki dla niniejszego, I ujęcia podano w tabeli poniżej. 

 

 

 

                                                           
158

 Porównanie wariancji w podgrupach możliwe jest dzięki testowi Bartletta. W tym przypadku na każdym 
poziomie istotności należało odrzucić hipotezę zerową o równości wariancji (p<0,001). Brak równości wariancji 
był przesłanką do zastosowania technik nieparametrycznych w czterech prezentowanych ujęciach. 
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Tabela 18. Oszacowanie wpływu dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 na wzrost wynagrodzeń brutto 
w okresie 2006-2013. Wyniki estymacji przez dopasowanie.  

 
współczynnik 

współczynnik 

(uj. względne) 
p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

miernik: ATE (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl 13,4 1,2% 0,705 -31,9 58,6 

III kwartyl 100,8 8,7% 0,002 58,7 142,9 

IV kwartyl 112,3 9,7% 0,001 67,6 157,0 

miernik: ATT (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl 31,7 2,8% 0,314 -8,7 72,1 

III kwartyl 102,7 9,0% 0,008 53,1 152,4 

 IV kwartyl 135,1 11,8% 0,001 81,2 189,0 

Uwaga. Współczynniki stanowią różnice dynamiki wynagrodzeń między kwartylami wielkości dofinansowania 
per capita uwarunkowane interwencją finansowaną ze środków europejskich (zaznaczone na szaro). P-wartość 
oznacza prawdopodobieństwo pomyłki przy ocenie różnic między dynamiką wynagrodzeń w kwartylach 
wielkości dofinansowania II-IV względem I kwartyla (referencyjnego).    

Źródło: obliczenia własne 

 

Za zmienne kontrolne modelu przyjęto 16 zmiennych, w tym wartość wynagrodzeń brutto w 2006 r. 

(tj. w roku poprzedzającym badane oddziaływanie perspektywy finansowej 2007-2013). Spis 

zmiennych kontrolnych przedstawiono w załączniku. Uwzględniono większość zmiennych z tematyki 

społeczno-gospodarczej dostępnych w BDL GUS dla poziomu agregacji powiatu. Z części zmiennych 

zrezygnowano w celu uniknięcia problemu współliniowości. Dążono do uwzględnienia w modelu 

danych dla zmiennych kontrolnych za 2006 r. (ew. 2007, 2008 r.) jako okresu poprzedzającego 

oddziaływanie. Zmienne kontrolne estymacji przez dopasowanie pozwoliły na redukcję problemu 

endogeniczności (vide objaśnienie na początku podrozdziału). Jedną ze zmiennych kontrolnych była 

przynależność jednostki przestrzennej do makroregionu Polski Wschodniej. Oznacza to, że powiaty 

z makroregionu miały większe prawdopodobieństwo porównania z innymi powiatami z Polski 

Wschodniej, jednakże w razie niemożności znalezienia odpowiednika ze względu na zmienne 

kontrolne, porównanie było dokonywane również między powiatami z makroregionu i spoza jego 

obszaru. Miara średniego efektu oddziaływania (ATE) przyjmuje zbliżoną wartość w estymacji przez 

dopasowanie przeprowadzonej wyłącznie dla powiatów makroregionu Polski Wschodniej. W sytuacji 

uwzględnienia w badanej zbiorowości wyłącznie powiatów Polski Wschodniej współczynnik ATE dla 

IV kwartyla równy jest 91,1 zł; z przyczyn obliczeniowych nie jest jednak wówczas możliwe 

uwzględnienie wszystkich zmiennych kontrolnych (w celu oszacowania współczynnika wybrano 

pośród nich pięć zmiennych o największej sile różnicującej dynamikę wynagrodzeń). Zarówno w 

przypadku II, jak III kwartyla oszacowania ATE nie są jednak wówczas stabilne (wysokie p-wartości). 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli powyżej należy wnioskować, że interwencja 

perspektywy finansowej 2007-2013 miała istotny wpływ na średni poziom wynagrodzeń w 

gospodarce, aczkolwiek nie był to wpływ o dużej (decydującej) sile, czego dowodzą wartości 

współczynników, w tym współczynników względnych (odniesionych do dynamiki wysokości 

wynagrodzeń ogółem w okresie 2006-2013). Na każdym typowym poziomie istotności należy uznać, 

że interwencja finansowana ze środków europejskich miała wpływ na dynamikę średniej wielkości 

wynagrodzenia: różnice między III, IV a I kwartylem wielkości dofinansowania per capita były wysoce 

istotne statystycznie. Wprowadzenie zmiennych kontrolnych zwiększyło ocenę wzrostu wynagrodzeń 

spowodowanego interwencją perspektywy finansowej 2007-2013, vide tabela na stronie 196.  
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Według modelu w grupie 25% powiatów o najwyższych wartościach dofinansowania per capita 

wzrost miesięcznych wynagrodzeń w latach 2006-2013 w cenach bieżących dzięki interwencji 

finansowanej ze środków europejskich był wyższy o około 112 zł niż w przypadku grupy 25% 

powiatów o najniższych wartościach dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013. Miara 

ATET równa 135 zł dla IV kwartyla określa, o ile niższe byłyby płace w powiatach z kwartyla IV 

wielkości dofinansowania per capita, gdyby niezintensyfikowana interwencja finansowana ze 

środków europejskich. Analiza przez dopasowanie potwierdziła tym samym istotność statystyczną 

oddziaływania polityki publicznej, co nie było jednoznaczne wedle prostych miar nieparametrycznych 

czy porównania średnich (por. tabela 17). Dla każdego typowego poziomu przedział ufności dla III i IV 

kwartyla obejmuje wyłącznie dodatnie wartości, co stanowi o stabilności rezultatów. Analogiczne 

wnioski można określić na podstawie współczynnika korelacji cząstkowej obliczonego: dodanie 

zmiennych kontrolnych dodatnio wpływa na ocenę wpływu wielkości dofinansowania na dynamikę 

wielkości wynagrodzeń w Polsce Wschodniej (p=0,040 po dodaniu zmiennej kontrolnej wysokości 

wynagrodzeń w 2006 r.). 

Tabela 19. Wrażliwość wskazań współczynnika ATE dla IV kwartyla ze względu na postać modelu  

model 
współczynnik 

ATE 
p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

1 

model analizowany: 16 zmiennych 

kontrolnych; zmienna oddziaływania: 

dofinansowanie ze środków UE per capita z 

wyłączeniem obszaru tematycznego ochrony 

środowiska i prewencji zagrożeń 

112,3 0,001 67,6 157,0 

2 

model referencyjny o rozszerzonej definicji 

zmiennej oddziaływania: 16 zmiennych 

kontrolnych; zmienna oddziaływania: 

ogółem dofinansowanie ze środków UE per 

capita  

73,4 0,018 33,6 113,2 

3 

model po odjęciu ze zmiennej oddziaływania 

obszaru tematycznego o największej 

istotności statystycznej (B+RT, innowacje, 

przedsiębiorczość); 16 zmiennych 

kontrolnych 

40,3 0,304 -9,9 90,5 

4 

model po odjęciu ze zmiennej oddziaływania 

obszaru tematycznego transportu; 16 

zmiennych kontrolnych 

78,2 0,008 40,2 116,2 

5 

model po odjęciu ze zmiennej oddziaływania 

obszarów tematycznych transportu i energii; 

16 zmiennych kontrolnych 

78,9 0,005 42,7 115,0 

6 

model po odjęciu ze zmiennej oddziaływania 

obszarów tematycznych turystyki, kultury, 

rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, 

inwestycji w infrastrukturę społeczną; 16 

zmiennych kontrolnych 

79,2 0,009 40,6 117,9 

7 

model po odjęciu ze zmiennej oddziaływania 

obszarów tematycznych (o numerach IX-XII) 

z zakresu interwencji na rynku pracy; 16 

zmiennych kontrolnych 

69,2 0,026 29,3 109,0 
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Źródło: obliczenia własne 

 

Wyniki estymacji przez dopasowanie przedstawiono dla zmiennej oddziaływania tożsamej wielkości 

dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca z 

wyłączeniem obszaru tematycznego ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Wyłączenie 

tego obszaru tematycznego spowodowało wzrost jakości modelu oceny wpływu interwencji 

finansowanej ze środków europejskich na dynamikę wynagrodzeń w gospodarce (zaznaczenie w 

tabeli powyżej: model 1 versus model 2). Dofinansowanie w zakresie ochrony środowiska i prewencji 

zagrożeń ma zatem w okresie średnim niższy wpływ na dynamikę wynagrodzeń brutto niż 

interwencja prowadzona w pozostałych wyróżnionych obszarach tematycznych. Największe 

obniżenie wartości współczynników oraz ich istotności statystycznej byłoby zaś spowodowane 

wyłączeniem z analizy wsparcia realizowanego w obszarze tematycznym badań i rozwoju 

technologicznego, innowacyjności, przedsiębiorczości (model 3 versus 2; znaczna zmiana p-wartości, 

zaznaczenie w tabeli powyżej). Wartość globalna (suma) dofinansowania w obszarach tematycznych 

ochrony środowiska i prewencji zagrożeń oraz badań, rozwoju technologicznego, innowacji, 

przedsiębiorczości stanowi w obu przypadkach w skali kraju około 20% wartości globalnej 

dofinansowania w ramach polityki spójności ogółem. W makroregionie Polski Wschodniej udział 

dofinansowania związanego z ochroną środowiska i prewencją zagrożeń był niższy (ok. 11%). 

W przypadku obszarów tematycznych ochrony środowiska i prewencji zagrożeń oraz B+RT, innowacji, 

przedsiębiorczości, zmiana oceny oddziaływania w zależności od włączenia tych obszarów 

tematycznych do modelu była znaczna, co opisano powyżej oraz można łatwo zauważyć na 

podstawie danych w tabeli na stronie poprzedniej (model 2 versus modele 1 i 3). Różnica wartości 

współczynników i kresów przedziału ufności nie jest jednak istotna statystycznie w zależności od 

uwzględnienia w modelu interwencji w obszarach tematycznych: transportu i energii; turystyki, 

kultury, rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, inwestycji w infrastrukturę społeczną oraz 

obszarów tematycznych z zakresu rynku pracy, tj. zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców, poprawy dostępu do zatrudnienia i jego trwałości, poprawy 

integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, poprawy jakości kapitału ludzkiego 

(tabela powyżej: modele 4-7 versus model 2). Zmiany wartości współczynników względem modelu 

referencyjnego w opisanych powyżej modelach nie przekraczają 10%. Siła wpływu w ramach tych 

obszarów tematycznych zasadniczo nie odbiega od średniej siły oddziaływania dla ogółu 

zrealizowanej interwencji. 

 

Wpływ dofinansowania ze środków europejskich na sytuację na lokalnym rynku pracy 

W drugim ujęciu analizę przeprowadzono dla zmiennej Y postaci mierników bezrobocia w okresie 

2006-2014. Spadek stopy bezrobocia w okresie 2006-2014 według czterech kwartyli wielkości 

dofinansowania per capita w obszarach tematycznych dotyczących rynku pracy przedstawiono w 

tabeli poniżej. Kwartyle wyznaczono wedle wielkości dofinansowania w obszarach tematycznych 

zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców; poprawy 

dostępu do zatrudnienia i jego trwałości; poprawy integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji 

życiowej; poprawy jakości kapitału ludzkiego (obszary tematyczne IX-XII) oraz działań 111, 112 PROW 

i PO RYBY. 
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Tabela 20. Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego według czterech kwartyli dofinansowania per capita w obszarach 
tematycznych IX-XII.  

Wielkość 

dofinansowania per 

capita w perspektywie 

finansowej 2007-2013 

Zmiana stopy bezrobocia w okresie 

2006-2014 

Średnia wartość dofinansowania per 

capita 

Polska Wschodnia Polska ogółem Polska Wschodnia Polska ogółem 

I kwartyl 
–2,2 punkty proc. 

(–13,5%) 

–3,1 punkty proc. 

(–23,7%) 
419,0 zł 630,0 zł 

II kwartyl 
–2,1 punkty proc. 

(–12,0%) 

–3,8 punkty proc. 

(–22,2%) 
671,7 zł 890,7 zł 

III kwartyl 
–2,4 punkty proc. 

(–11,9%) 

–4,3 punkty proc. 

(–20,0%) 
911,9 zł 1049,2 zł 

IV kwartyl 
–4,8 punkty proc. 

(–18,0%) 

–4,2 punkty proc. 

(–16,9%) 
1306,7 zł 1463,1 zł 

Uwaga. Kwartyle i statystyki opisowe podane dla poziomu agregacji powiatu. 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 170. Histogram wysokości dofinansowania w zakresie obszarów tematycznych rynku pracy (IX-XII) 

w perspektywie finansowej 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca w makroregionie Polski Wschodniej oraz całym 

kraju wraz z oznaczeniem kwartyli dla Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 

 

Wartości kwartyli dofinansowania per capita w złotych oznaczono na histogramie powyżej. Zarówno 

zmienność (mierzona wariancją), jak kurtoza czy skośność rozkładu wielkości dofinansowania per 

capita według powiatów są bardzo podobne w przypadku Polski Wschodniej oraz reszty kraju, istotna 

jest jednakże różnica między wartościami średnimi dla makroregionu oraz pozostałych województw 

ogółem. Na podstawie wyników testu nieparametrycznego oraz wskazań współczynnika korelacji 

nieparametrycznej można by uznać, że wielkość dofinansowania udzielonego w ramach perspektywy 

finansowej 2007-2013 istotnie różnicowała dynamikę zmian stopy bezrobocia według powiatów 
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zarówno w skali makroregionu Polski Wschodniej, jak kraju ogółem (p=0,004, p=0,001).159 Oba testy 

nie biorą pod uwagę jakkolwiek zmiennych kontrolnych, stąd hipotezę o istotnym wpływie 

interwencji perspektywy finansowej 2007-2013 na dynamikę stopy bezrobocia poddano weryfikacji 

przy pomocy techniki estymacji przez dopasowanie.  

Przedstawione powyżej (tabela 20) zróżnicowanie jest jeszcze większe w przypadku zmiennej relacji 

osób bezrobotnych do osób w wieku produkcyjnym ogółem (redukcja wartości wskaźnika w okresie 

2006-2014 w zależności od kwartyla wielkości dofinansowania per capita waha się w Polsce 

Wschodniej między 9,8% a 23,0%). W ramach niniejszego podejścia testowano wpływ interwencji 

publicznej na: (1) zmianę stopy bezrobocia w okresie 2007-2013 wyrażoną w punktach procentowych 

oraz celem potwierdzenia wniosków badano analogiczny wpływ na: (2) zmianę stopy bezrobocia 

w ujęciu względnym (w procentach, w odniesieniu do wartości wskaźnika za 2006 r.), (3) zmianę 

udziału liczby bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym ogółem w procentach i punktach 

procentowych, (4) dynamikę relacji liczby osób pracujących do ludności w wieku produkcyjnym 

ogółem. 

Według  wyników estymacji przez dopasowanie brak jest istotnej statystycznie różnicy w dynamice 

w latach 2006-2014 zdefiniowanych wyżej mierników sytuacji na rynku pracy zależnie od wielkości 

dofinansowania w obszarach tematycznych określonych powyżej. Analizę przeprowadzono dla 

poziomu agregacji powiatu. Zbliżone wyniki estymacji przez dopasowanie uzyskano, uwzględniając 

wielkość dofinansowania w obszarach tematycznych: badań i rozwoju technologicznego, innowacji, 

przedsiębiorczości, zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców; poprawy dostępu do zatrudnienia i jego trwałości oraz w ramach działań 111, 112, 

113, 114, 121, 123, 132, 133, 141, 142, 311, 312, 413 PROW i PO RYBY. Estymację przez dopasowanie 

przeprowadzono również dla zmiennej oddziaływania tożsamej dofinansowaniu ogółem 

w perspektywie finansowej 2007-2013 per capita oraz z wyłączeniem interwencji w obszarze 

tematycznym ochrony środowiska (analogicznie jak w przypadku pierwszego ujęcia analizy). W 

żadnym z wyżej wymienionych przypadków współczynniki ATE nie były istotne statystycznie (w tym 

dla IV kwartyla referencyjnie względem I), a wyznaczone dla nich przedziały ufności obejmowały 

zarówno dodatnie, jak ujemne wartości. Oznacza to, że niezależnie od specyfikacji modelu nie można 

było ocenić wpływu interwencji finansowanej ze środków europejskich na redukcję bezrobocia jako 

istotnego statystycznie na poziomie powiatów. 

 

Przy badaniu wpływu interwencji w zakresie rynku pracy kontroli poddano 17 zmiennych, w tym 

w szczególności te związane z bezrobociem, zatrudnieniem. Spis zmiennych kontrolnych estymacji 

przez dopasowanie dla niniejszego, II ujęcia przedstawiono w załączniku. Pośród charakterystyk 

kontrolnych znalazła się m.in. stopa bezrobocia w 2006 r. Wskaźnik ten w okresie 2006-2014 malał 

istotnie szybciej w przypadku powiatów o wysokiej stopie bezrobocia. W Polsce Wschodniej 

w I kwartylu wielkości dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 stopa bezrobocia 

rejestrowanego w 2006 r. wynosiła 15,3%, w II kwartylu – 14,6%, w III – 17,3%, w IV (obejmującym 

powiaty, które otrzymały najwyższe wartości dofinansowania) – 23,7%. Poniżej przedstawiono 

dynamikę stopy bezrobocia w okresie 2006-2014 w Polsce Wschodniej według czterech kwartyli 

stopy bezrobocia rejestrowanego w 2006 r.: 

                                                           
159

 Miara korelacji nieparametrycznej w przeciwieństwie do wskazań korelacji liniowej nie zależy od rozkładów 
brzegowych zmiennych; jej wartości nie zmieniają nieliniowe przekształcenia monotoniczne (w tym logarytmy). 
Gdy zmienne są mierzone na odmiennych skalach współczynnik korelacji liniowej Pearsona nigdy nie przyjmuje 
wartości granicznych -1, 1; co powoduje problemy w interpretacji siły korelacji (𝜌𝑚𝑖𝑛 ≥ −1 oraz 𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 1). 
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– I kwartyl stopy bezrobocia w 2006 r. (najniższe jego wartości): spadek stopy bezrobocia o 0,9 

punkta proc. (tzn. o 7,7%), 

– II kwartyl:  spadek o 1,9 punktów proc. (12,4%), 

– III kwartyl: spadek o 3,1 punktów proc. (15,5%), 

– IV kwartyl: spadek o 5,5 punktów proc. (19,6%). 

Wyżej przedstawione wnioski potwierdza obliczony współczynnik korelacji cząstkowej dla powiatów 

Polski Wschodniej. Przy kontroli zmiennej wysokości stopy bezrobocia w 2006 r., wpływ wielkości 

dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 na dynamikę stopy bezrobocia w latach 

2006-2014 (wyrażoną zarówno w punktach procentowych oraz procentach) nie był w makroregionie 

istotny statystycznie (p=0,914; p=0,7219).160 Analogiczne wyniki uzyskano dla współczynnika korelacji 

cząstkowej, obliczonego dla gmin makroregionu Polski Wschodniej, mierzącego związek między 

dofinansowaniem per capita w zakresie obszarów tematycznych rynku pracy a dynamiką udziału 

osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w latach 2006-2014 przy kontroli tego 

wskaźnika według danych za 2006 r. (p=0,124). Podobne wyniki dała analiza regresji o zmiennych 

objaśniających tożsamych zmiennym kontrolnym z estymacji przez dopasowanie. Regresor wielkości 

dofinansowania w zakresie rynku pracy nie jest istotny statystycznie (ponadto ma dodatni 

współczynnik, występuje korelacja między składnikiem resztowym w modelu a tym regresorem). Bez 

kontroli zmiennej wysokości stopy bezrobocia w okresie początkowym, korelacja (parametryczna i 

nieparametryczna) między wielkością dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 

dynamiką tej zmiennej była istotna statystycznie, co widać było również w porównaniu średnich 

prezentowanym wcześniej (tabela 20). 

Wpływ dofinansowania ze środków europejskich na zagregowaną wartość środków trwałych w 

przedsiębiorstwach 

W trzecim ujęciu testowano wpływ dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na 

zagregowaną według powiatów wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita. 

Dynamika wartości środków trwałych per capita w okresie 2006-2013 w cenach bieżących według 

czterech kwartyli wielkości dofinansowania, którego odbiorcami były przedsiębiorstwa została 

zobrazowana w poniższej tabeli. 

Tabela 21. Dynamika wartości środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita według czterech kwartyli 
dofinansowania skierowanego do przedsiębiorstw per capita.  

Wielkość 

dofinansowania per 

capita w perspektywie 

finansowej 2007-2013 

Zmiana wartości środków trwałych w 

okresie 2006-2014 w cenach bieżących 

Średnia wartość dofinansowania per 

capita 

Polska Wschodnia Polska ogółem Polska Wschodnia Polska ogółem 

I kwartyl +6214,4 zł +7483,7 zł 537,2 zł 566,9 zł 

II kwartyl +5822,4 zł +8199,4 zł 1046,6 zł 1035,7 zł 

III kwartyl +9017,1 zł +9789,0 zł 1574,3 zł 1589,4 zł 

IV kwartyl +10039,8 zł +16986,3 zł 2888,4 zł 2834,8 zł 

Uwaga. Kwartyle i statystyki opisowe podane dla poziomu agregacji powiatu. 

Źródło: obliczenia własne 
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 Użycie w analizie dla Polski Wschodniej zmiennej kontrolnej wielkości dofinansowania w zakresie rynku 
pracy per capita (obszary tematyczne IX-XII) nie wyklucza zarazem istotności statystycznej wpływu zmiennej 
wysokości stopy bezrobocia w 2006 r. na jej dynamikę w okresie 2006-2014 (p<0,001). 
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Wykres 171. Histogram wysokości dofinansowania otrzymanego przez przedsiębiorstwa w ramach polityki spójności 

perspektywy finansowej 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca w makroregionie Polski Wschodniej oraz całym kraju 

wraz z oznaczeniem kwartyli dla Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 

 

Odniesiona do liczby ludności wartość dofinasowania otrzymanego przez przedsiębiorstwa 

w perspektywie finansowej 2007-2013 była jednakowa w powiatach Polski Wschodniej i pozostałych 

województw (także przy porównaniu nieparametrycznym). Wielkość dofinansowania przedsiębiorstw 

per capita wykazywała w makroregionie Polski Wschodniej zbliżone zróżnicowanie, jak w reszcie 

kraju. Znacznie niższa była zaś w Polsce Wschodniej dynamika w okresie 2006-2014 wartości środków 

trwałych w przedsiębiorstwach w cenach bieżących oraz ich wartość w 2006 r.  

Różnica w dynamice wartości środków trwałych w czterech kwartylach wielkości dofinansowania per 

capita jest istotna statystycznie według testu nieparametrycznego (p<0,001), co znajduje swe 

potwierdzenie również w obliczonym współczynniku korelacji nieparametrycznej (p<0,001). Obie 

metody nie biorą pod uwagę jednak żadnych zmiennych kontrolnych, przez co nie eliminują 

problemu endogeniczności. Kontrolując jedną tylko zmienną wartości środków trwałych 

w przedsiębiorstwach per capita w 2006 r., oszacowanie oddziaływania interwencji na wielkość 

środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest znacznie niższe: 

współczynnik korelacji cząstkowej jest dodatni i niedaleki od istotności statystycznej (rp=0,147; 

p=0,145). 

Na podstawie wyników estymacji przez dopasowanie należy ocenić wpływ interwencji publicznej 

w sektorze przedsiębiorstw za istotny statystycznie; jednocześnie interwencja nie wykazuje 

decydującego oddziaływania na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw ogółem. Wpływ zmiennej 

wartości środków trwałych według powiatów w 2006 r. jest ponad 3-krotnie wyższy niż 

oddziaływanie zagregowanej wielkości dofinansowania otrzymanego w perspektywie finansowej 

2007-2013. W przypadku modelu oddziaływania stanu w okresie początkowym na dynamikę wartości 

środków trwałych, zależność ta jest istotna statystycznie na każdym typowym poziomie istotności 

(p<0,001). Analogiczne wyniki uzyskano dla zmiennej Y postaci skumulowanych nakładów 

inwestycyjnych w przedsiębiorstwach za lata 2007-2013. 
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Tabela 22. Oszacowanie wpływu dofinansowania udzielonego przedsiębiorstwom w perspektywie finansowej 2007-2013 
na dynamikę wartości środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita. Wyniki estymacji przez dopasowanie.  

 
współczynnik p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

miernik: ATE (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl -413,3 0,815 -2677,6 1850,9 

III kwartyl 847,1 0,597 -1205,4 2899,5 

IV kwartyl 3758,0 0,028 1563,8 5952,1 

miernik: ATT (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl 113,1 0,926 -1439,5 1665,7 

III kwartyl 1625,8 0,191 31,6 3219,9 

 IV kwartyl 3563,2 0,015 1679,8 5446,7 

Uwaga. P-wartość oznacza prawdopodobieństwo pomyłki przy ocenie różnic między dynamiką wartości 
środków trwałych w kwartylach wielkości dofinansowania II-IV względem I kwartyla (referencyjnego). Wpływ 
wielkości interwencji finansowanej ze środków europejskich per capita w danym przypadku nie jest decydujący 
i w istocie ma charakter uzupełniający. 

Źródło: obliczenia własne 

 

Za zmienne kontrolne modelu przyjęto 13 charakterystyk z tematyki gospodarczej i społecznej, 

włączając wartość środków trwałych w 2006 r. (jako okresie poprzedzającym badane oddziaływanie). 

Wykaz zmiennych kontrolnych przedstawiono w załączniku. Z części zmiennych zrezygnowano w celu 

uniknięcia problemu współliniowości, która zaburza wyniki estymacji. Dążono do uwzględnienia 

w modelu danych dla zmiennych kontrolnych za 2006 r. jako okresu poprzedzającego badane 

oddziaływanie. Zmienne kontrolne estymacji przez dopasowanie umożliwiły zmniejszenie problemu 

endogeniczności, stąd wartości współczynników są znacznie niższe od różnic wynikających 

z porównania średnich (vide: tabela 21). 

Tabela 23. Wrażliwość wskazań współczynnika ATE dla IV kwartyla ze względu na postać modelu  

model 
współczynnik 

ATE 
p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

model bazowy: 13 zmiennych kontrolnych; 

zmienna Y: dofinansowanie ze środków UE 

per capita otrzymane przez przedsiębiorstwa 

3758,0 0,028 1563,8 5952,1 

model o odmiennej definicji zmiennej Y: 

skumulowana wartość nakładów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw w latach 

2007-2013; 13 zmiennych kontrolnych 

5269,1 0,001 3188,5 7349,7 

model o odmiennej definicji zmiennej 

oddziaływania: dofinansowanie ze środków 

UE per capita w ramach obszarów 

tematycznych B+RT, innowacji, 

przedsiębiorczości, społeczeństwa 

informacyjnego, transportu, energii, turystyki 

i rewitalizacji; 13 zmiennych kontrolnych 

4137,0 0,067 1242,5 7031,5 
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Źródło: obliczenia własne 

 

Wpływ dofinansowania ze środków europejskich na wpływy z PIT 

 

W czwartym ujęciu przeprowadzono analizę dynamiki wysokości wpływów z podatków dochodowego 

od osób fizycznych (PIT) gmin makroregionu Polski Wschodniej. Analizowano zmianę obu zmiennych 

w makroregionie między 2006 a 2014 r. Wielkość dofinansowania w ramach polityki spójności 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca według gmin zobrazowano na histogramie poniżej; przy czym drugi 

kwartyl jest tożsamy medianie (wartości środkowej). Im wyższy kwartyl dofinansowania per capita 

w kraju, tym wyższy udział gmin z makroregionu Polski Wschodniej. Średnia i środkowa wartość 

wzrostu dochodów gmin z PIT w kraju w okresie 2006-2014 w cenach bieżących wyniosła 317,3 oraz 

197,4 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zróżnicowanie przestrzenne dynamiki tych dochodów 

w Polsce Wschodniej było trochę niższe niż w przypadku reszty kraju. Znacznie niższa w 

makroregionie niż w reszcie kraju była też wartość średnia i środkowa dynamiki dochodów gmin z 

PIT. 

Wykres 172. Histogram wysokości dofinansowania w ramach polityki spójności perspektywy finansowej 2007-2013 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w makroregionie Polski Wschodniej oraz całym kraju wraz z oznaczeniem kwartyli dla 

Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 

 

Wzrost dochodów z PIT w cenach stałych w latach 2006-2014 był w Polsce Wschodniej istotnie 

statystycznie zróżnicowany między czterema kwartylami wielkości dofinansowania udzielonego 

w perspektywie finansowej 2007-2014 w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co stwierdzono na podstawie 

wskazań testu nieparametrycznego oraz korelacji nieparametrycznej (p<0,001). 

Obie procedury nieparametryczne wspomniane powyżej nie uwzględniają żadnych zmiennych 

kontrolnych. Z uwagi na problem autoselekcji nie można na ich podstawie wnioskować, że 

dofinansowanie udzielone w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 doprowadziło do wzrostu 

dochodów gmin z PIT w Polsce Wschodniej o co najmniej 70 zł per capita (różnica średnich między 

I a IV kwartylem w tabeli powyżej). Obliczone miary korelacji cząstkowej i semicząstkowej 

potwierdzają spadek istotności związku między wielkością dofinansowania per capita w perspektywie 

finansowej 2007-2013 a wzrostem dochodów z PIT po wprowadzeniu zmiennych kontrolnych, w tym 
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wysokości dochodów z podatków PIT i CIT za 2006 r. Współczynnik korelacji cząstkowej jest jednak 

wciąż dodatni i wysoce istotny statystycznie: wynosi 0,11 (p=0,003).  

 

Tabela 24. Dynamika dochodów z PIT w cenach stałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca według czterech kwartyli 
dofinansowania w ramach polityki spójności per capita.  

Wielkość 

dofinansowania per 

capita w perspektywie 

finansowej 2007-2013 

Zmiana dochodów z PIT per capita 

w okresie 2006-2013 

Średnia wartość dofinansowania per 

capita 

Polska Wschodnia Polska ogółem Polska Wschodnia Polska ogółem 

I kwartyl +136,8 zł +194,2 zł 1019,9 zł 864,4 zł 

II kwartyl +162,4 zł +211,4 zł 2145,3 zł 1829,6 zł 

III kwartyl +186,6 zł +222,7 zł 3526,2 zł 3052,6 zł 

IV kwartyl +202,0 zł +254,5 zł 8327,4 zł 7171,5 zł 

Uwaga. Kwartyle i statystyki opisowe podane dla poziomu agregacji powiatu. 

Źródło: obliczenia własne 

 

Przy użyciu techniki estymacji przez dopasowanie wprowadzono kolejne zmienne kontrolne, których 

wykaz podano w załączniku. Uwzględniono większość zmiennych z tematyki społeczno-gospodarczej 

dostępnych dla pola agregacji gminy w Banku Danych Lokalnych GUS, wyjaśniając zdecydowaną 

większość wariancji dynamiki dochodów gmin z PIT. Dążono do uwzględnienia w modelu danych dla 

zmiennych kontrolnych za 2006 r. stanowiącego okres poprzedzający badane oddziaływanie.  

Tabela 25. Oszacowanie oddziaływania dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013 na dynamikę w cenach 
bieżących wpływów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych per capita. Wyniki estymacji przez dopasowanie.  

 
współczynnik p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

miernik: ATE (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl 8,3 0,224 -0,5 17,1 

III kwartyl 11,7 0,057 3,8 19,6 

IV kwartyl 16,5 0,006 8,9 24,1 

miernik: ATT (referencyjnie I kwartyl) 

II kwartyl 5,3 0,386 -2,6 13,2 

III kwartyl 10,0 0,104 2,1 17,9 

 IV kwartyl 16,2 0,009 8,3 24,0 

Uwaga. Współczynniki stanowią różnice dynamiki dochodów gmin z PIT między kwartylami wielkości 
dofinansowania per capita uwarunkowane interwencją perspektywy finansowej 2007-2013 (zaznaczone na 
szaro). P-wartość oznacza prawdopodobieństwo pomyłki przy ocenie różnic między dynamiką dochodów gmin 
z PIT w kwartylach wielkości dofinansowania II-IV względem I kwartyla (referencyjnego).    

Źródło: obliczenia własne 

 

Na mocy wyników estymacji przez dopasowanie należy wskazać na istotny statystycznie wpływ 

interwencji podejmowanej na terenie Polski Wschodniej na dochody mieszkańców (osób fizycznych), 

a zatem wpływ na dochody budżetów gmin z PIT. Przedział ufności dla współczynników IV kwartyla 

dla miar ATE oraz ATT obejmuje na każdym typowym poziomie istotności wyłącznie wartości 

dodatnie. Nie jest to wpływ o decydującej sile: na skutek interwencji perspektywy finansowej 2007-

2013 dynamika dochodów według gmin w latach 2006-2014 różniła się najczęściej o nie więcej niż 



 

 

207 

10% odnotowanej zmiany. Wartości współczynników są znacznie niższe od różnic między średnimi 

(tabela 24). Istotność statystyczna wpływu interwencji dofinansowanej ze środków europejskich na 

wpływy jst z tytułu PIT została również potwierdzona w analizie przeprowadzonej na poziomie 

agregacji powiatu, gdzie jako zmienną Y przyjęto dochody powiatów i gmin z tytułu PIT, a jako 

zmienne kontrolne – 16 zmiennych społeczno-gospodarczych dostępnych w BDL GUS (w przybliżeniu 

tożsamych tym określonym w załączniku dla ujęcia I analizy). 

Tabela 26. Wrażliwość wskazań współczynnika ATE dla IV kwartyla ze względu na postać modelu  

Model 
współczynnik 

ATE 
p-wartość 

przedział ufności 80% 

kres dolny kres górny 

model bazowy: 11 zmiennych kontrolnych; 

zmienna oddziaływania: dofinansowanie ze 

środków UE (ograniczenie przestrzenne do 

gmin makroregionu Polski Wschodniej) 

16,5 0,006 8,9 24,1 

model bazowy: 11 zmiennych kontrolnych; 

zmienna oddziaływania: dofinansowanie ze 

środków UE (województwa z wyłączeniem 

makroregionu Polski Wschodniej) 

20,9 0,000 14,1 27,8 

model o zmniejszonej liczbie zmiennych 

kontrolnych: 3 zmienne kontrolne (liczba 

podmiotów w REGON na 1000 mieszkańców, 

dochody gminy z PIT i CIT per capita w 2006 

r.); zmienna oddziaływania: dofinansowanie 

ze środków UE (Polska Wschodnia) 

18,4 0,004 10,2 26,6 

Źródło: obliczenia własne 

 

Podsumowując, analiza danych statystycznych techniką estymacji przez dopasowanie umożliwiła 

ocenę siły oddziaływania dofinansowania udzielonego w perspektywie finansowej 2007-2013, 

zmniejszając problem endogeniczności. Stwierdzono istotność wpływu interwencji finansowanej ze 

środków europejskich na podstawowe mierniki rozwoju gospodarczego: wysokość wynagrodzeń 

brutto oraz wpływy jst z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oddziaływanie to, według 

skonstruowanych modeli, miało miejsce zarówno w kraju ogółem, jak makroregionie Polski 

Wschodniej i było zbliżone w swej sile. Kluczową rolę dla dynamiki wynagrodzeń brutto w 

gospodarce miało dofinansowanie w obszarze tematycznym badań i rozwoju technologicznego, 

innowacji i przedsiębiorczości. Drugorzędną rolę miało ono zaś w zakresie obszaru ochrony 

środowiska i  prewencji zagrożeń. Opisany wpływ interwencji prowadzonej w perspektywie 

finansowej 2007-2013 – choć nie miał charakteru kluczowego dla dynamiki rzeczonych wskaźników 

rozwoju gospodarczego – jest obecny i istotny niezależnie od kombinacji zmiennych kontrolnych, w 

tym uwzględnienia pośród nich wartości zmiennej Y w okresie początkowym bądź średniej 3-letniej 

dynamiki zmiennej Y w czasie poprzedzającym przyjęty okres oddziaływania.  

Według oszacowanych modeli oddziaływanie interwencji finansowanej ze środków europejskich było 

zaś niewielkie (nieistotne statystycznie) w przypadku zmiennych Y tożsamych wskaźnikom sytuacji na 

rynku pracy (mierniki bezrobocia oraz zatrudnienia). Zarówno w przypadku zmiennej Y postaci relacji 

liczby bezrobotnych albo pracujących do ludności w wieku produkcyjnym, jak zagregowanej na 

poziomie powiatów wartości środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita, interwencja 

finansowana ze środków europejskich nie wpłynęła na zmianę dynamiki określonej sytuacją w 
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okresie początkowym (tj. w 2006 r. jako okresie poprzedzającym badane oddziaływanie). 

Przedstawione wnioski znajdują potwierdzenie również w obliczonych miarach korelacji cząstkowej.  

 



 

Tabela 27. Podsumowanie analiz z wykorzystaniem techniki estymacji przez dopasowanie  

Wskaźnik (zmienna Y) 

Oddziaływanie 

(ang. treatment): 

zagregowana wartość 

dofinansowania per 

capita 

Istotność statystyczna oddziaływania (p-wartość dla ATE) 

poziom powiatów poziom gmin 

Polska ogółem Polska Wschodnia Polska ogółem Polska Wschodnia 

dynamika wynagrodzeń 

interwencja ogółem + 0,018 + 0,025     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze ochrony 

środowiska i  prewencji 

zagrożeń 

+ 0,001 + 0,034     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze B+RT, innowacji 

i przedsiębiorczość 

nieistotny 

stat. 
0,304 

nieistotny 

stat. 
0,492     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze transportu 

+ 0,008 + 0,092     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze transportu i 

energii 

+ 0,005 + 0,040     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze turystyki, 

kultury, rewitalizacji 

obszarów miejskich 

i wiejskich, inwestycji w 

infrastrukturę społeczną 

+ 0,009 + 0,056     



 

 

 

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarów z tematyki 

rynku pracy 

+ 0,026 + 0,053     

dynamika stopy 

bezrobocia 

rejestrowanego 

interwencja  w obszarach 

z tematyki rynku pracy 

nieistotny 

stat. 
0,685 

nieistotny 

stat. 
0,267     

Interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze ochrony 

środowiska i  prewencji 

zagrożeń 

nieistotny 

stat. 
0,737 

nieistotny 

stat. 
0,321     

dynamika udziału 

bezrobotnych w ludności 

w wieku produkcyjnym  

interwencja  w obszarach 

z tematyki rynku pracy 

nieistotny 

stat. 
0,992 

nieistotny 

stat. 
0,870     

interwencja ogółem z 

wyłączeniem wsparcia w 

obszarze ochrony 

środowiska i  prewencji 

zagrożeń 

nieistotny 

stat. 
0,958 

nieistotny 

stat. 
0,404     

dynamika wartości 

środków trwałych  

interwencja skierowana 

do przedsiębiorstw w 

ramach polityki spójności 

+ 0,028 
nieistotny 

stat. 
0,368     

skumulowana wartość 

inwestycji 

przedsiębiorstw w latach 

2007-2014 

interwencja skierowana 

do przedsiębiorstw w 

ramach polityki spójności 

+ 0,001 
nieistotny 

stat. 
0,929     

dynamika wpływów jst z 

podatku dochodowego 

od osób fizycznych (PIT) 

interwencja ogółem 

w ramach polityki 

spójności 

+ 0,000 + 0,008 + 0,000 + 0,006 

Źródło: obliczenia własne
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4 Analiza i ocena w ujęciu tematycznym 
 

4.1 Innowacyjność i konkurencyjność 
 

4.1.1 Perspektywa strategiczna 

 

Jednym z celów strategicznych Strategii Rozwoju Polski Wschodniej z 2008 r. był wzrost poziomu 

spójności gospodarczej, mierzonej wskaźnikiem PKB per capita w relacji do UE-28, oraz dynamiką 

wzrostu PKB. Założono, że średnioroczny wzrost PKB w Polce Wschodniej w latach 2007-2020 

powinien być bliższy 5% (oczekiwany wzrost w Polsce), niż 2,5% (oczekiwany wzrost w UE), oraz że 

wszystkie województwa Polski Wschodniej osiągną w 2020 r. poziom 40% średniego PKB UE-28 

(według parytetu siły nabywczej). Wspieranie gospodarki, w tym wspieranie funkcjonowania MSP, 

znalazło się również wśród 7 priorytetów SRPW z 2008 r., obejmując zarówno działania zwiększające 

innowacyjność gospodarki i stymulowanie rozwoju badań naukowych, jak i inne działania mające na 

celu zwiększenie konkurencyjność regionów. Również większość strategii rozwoju województw 

przyjęła jako cel rozwój wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki. 

Strategia 

rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

Polski 

Wschodniej 

wersja z 2008 

r. 

 spójność gospodarcza (mierzona wskaźnikiem PKB per capita w 

relacji do UE-28 wg PPS, oraz dynamiką wzrostu PKB) jednym z 

celów strategicznych  

 celem był średnioroczny wzrost PKB w PW w latach 2007-2020 

bliżej 5% (oczekiwany wzrost w Polsce), niż 2,5% (oczekiwany 

wzrost w UE)
161

 oraz osiągnięcie w 2020 r. przez wszystkie 

województwa PW poziomu 40% średniego PKB wg PPS UE-28
162

 

 priorytet 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania 
MSP 

o Innowacyjne wspieranie rozwoju sektora MSP 
o Stymulowanie rozwoju potencjału badań naukowych i uczestniczenia 

instytucji i badaczy z Polski Wschodniej w europejskich sieciach 
badawczych 

o Możliwie pełne wykorzystywanie potencjału endogenicznego Polski 
Wschodniej 

o Rozwijanie efektywnych regionalnych i lokalnych instytucji służących 
wspieraniu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sieci 
wspierania innowacji i transferu technologii 

o Promocja potencjału inwestycyjnego i turystycznego Polski 
Wschodniej w kraju i za granicą 

 priorytet 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska 
przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej 

o Rozwój turystyki bazującej na unikatowych zasobach Polski 
Wschodniej 

aktualizacja z 

2013 r. 

 Wprowadzenie koncepcji inteligentnych specjalizacji opartych na 
endogenicznym potencjale regionów jako narzędzia budowania 
trwałych przewag konkurencyjnych 

 Mniejsza koncentracja na barierach w rozwoju sektora MSP 
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością innowacyjną 

 Brak bezpośredniego odniesienia do ochrony zasobów 
przyrodniczych oraz rozwoju turystyki 

                                                           
161

 Zapisany w par. 5.04 SRPW z 2008 r. 
162

 Par. 5.74 SRPW z 2008 r. 
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Strategie 

rozwoju 

województw 

Polski 

Wschodniej 

II generacja 

 Większość SRW jako cel wskazuje wzrost konkurencyjności 
regionalnej gospodarki, poprzez następujące działania: 

o Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa, zwiększenie 
skuteczności systemów pozyskiwania inwestorów zewnętrznych 

o Rozwój przedsiębiorczości, podniesienie konkurencyjności lokalnych 
firm, szczególnie z sektora MSP 

o Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie 
regionalnego potencjału B+R 

 Niektóre strategie wskazują bezpośrednio obszary, które chcą 
rozwijać, np. turystykę, przemysł rolno-spożywczy 

 

4.1.2 Analiza skali i struktury interwencji 

 

W latach 2007-2013 na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki największy wpływ miały 

fundusze polityki spójności.163 Łączna wartość wszystkich projektów w tym obszarze dla Polski 

wyniosła 85,4 mld zł164, z czego dofinansowanie z UE165 wyniosło łącznie 44,8 mld zł. Dofinansowanie 

z UE na projekty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej wyniosło 10,8 

mld zł, co stanowi 24% całkowitej puli środków. 

Średnia wartość dofinansowania z funduszy UE na 1 mieszkańca w obszarze innowacyjności 

przedsiębiorczości wyniosła 1164 zł, przy czym w Polsce Wschodniej była wyraźnie wyższa (1316 zł) 

niż w pozostałych województwach (1123 zł). Wynika to głównie z dodatkowych środków uzyskanych 

w ramach dedykowanego wschodniej części kraju Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Zwraca uwagę wysoki udział środków z regionalnych programów operacyjnych w całkowitej puli 

środków na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości Polski Wschodniej, kosztem programów 

krajowych (głównie PO Innowacyjna Gospodarka). Efekt ten jest szczególnie widoczny w woj. 

warmińsko-mazurskim (gdzie wartość dofinansowania z RPO jest 3-krotnie wyższa niż z KPO) oraz 

lubelskim i świętokrzyskim (środki z RPO o 50% większe niż z KPO). Korzystny dla województw Polski 

Wschodniej algorytm podziału środków w ramach RPO oraz dodatkowe finansowanie z PO RPW 

spowodowało zatem, że mimo wyraźnie niższych środków pozyskanych w ramach PO IG, wartość 

dofinansowania per capita na wsparcie innowacyjności i konkurencyjności była wyższa w 

makroregionie niż średnio w całym kraju. Dodatkowo, w niektórych obszarach możliwość uzyskania 

wsparcia w ramach PO RPW powodowała pozbawienie województw Polski Wschodniej dostępu do 

środków PO IG (taka sytuacja miała miejsce w przypadku parków naukowo-technologicznych), lub 

mogła zmniejszać zainteresowanie beneficjentów programem ogólnopolskim (np. w przypadku 

infrastruktury B+R uczelni).166 

Największe dofinansowanie na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, w przeliczeniu na 1 

mieszkańca,  pozyskano w województwie podkarpackim (1528 zł) oraz podlaskim (1433 zł). 

Natomiast mimo dodatkowego wsparcia z PO RPW, środki niższe niż średnia ogólnopolska uzyskano 

w woj. warmińsko-mazurskim (1035 zł) oraz świętokrzyskim (1153 zł).  

  

                                                           
163

 podział na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 10.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44 poz. 255) 
164

 liczona wg wartości wydatków kwalifikowalnych 
165

 w analizach nie uwzględniono wydatków na projekty ogólnokrajowe, które nie są przypisane do 
poszczególnych województw 
166

 Takie wnioski płyną z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych 
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Wykres 173. Dofinansowanie ze środków UE per capita w obszarze innowacyjności i konkurencyjności w latach 2007-
2013 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

W Polsce Wschodniej więcej środków niż w pozostałej części kraju przyznano w analizowanym 

obszarze wsparcia przedsiębiorcom. Dotyczy to przede wszystkim województw podkarpackiego i 

podlaskiego, w których wysokość dofinansowania per capita wyniosła odpowiednio 1132 zł i 941 zł, 

przy średniej dla pozostałych województw na poziomie 714 zł. Wśród beneficjentów należących do 

sektora nauki i oświaty wyróżnia się województwo lubelskie - co wynika ze znacznych środków 

pozyskanych na infrastrukturę B+R przez uczelnie wyższe z Lublina. Polska Wschodnia wyróżnia się 

również wyższym dofinansowaniem pozyskanym na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości przez 

pozostałych beneficjentów, w szczególności gminy. 

Wykres 174. Dofinansowanie ze środków UE per capita w obszarze innowacyjności i konkurencyjności według 
beneficjentów 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

Większość inwestycji (61% według wartości) w kategorii wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości 

w Polsce Wschodniej rozpoczęła się w latach 2007-2010, ze szczególną kumulacją w latach 2009-2010 

(41%). Warto zauważyć, że beneficjenci w maksymalny sposób wykorzystywali dostępny czas na 

realizację projektów - 58% projektów zostało ukończonych w latach 2014-2015. 
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Działalność B+R 

Wysokość środków z UE pozyskanych na działalność bezpośrednio związaną z badaniami i rozwojem 

w Polsce Wschodniej jest na poziomie zbliżonym do pozostałych województw. Znacząco różna jest 

jednak ich struktura - ponad 50% z nich pochodzi z dedykowanego programu operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej.  

Wielkość dofinasowania pozyskanego na B+R jest silnie zróżnicowana wewnątrz makroregionu. 

Wysoką, drugą w kraju pozycję w tej kategorii zajmuje woj. lubelskie, które pozyskało średnio 583 zł 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Warto zwrócić uwagę, że właśnie to województwo najbardziej 

skorzystało z dostępności środków PO RPW, pozyskując ponad 50% funduszy tego programu 

przeznaczonych na wsparcie B+R. 

Wykres 175. Dofinansowanie ze środków UE per capita działalności B+R w latach 2007-2013 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

Wysokość średniego dofinansowania z UE wśród największych grup beneficjentów nie odbiega 

znacząco w makroregionie PW od pozostałych województw w kraju. Zdecydowana większość 

środków została pozyskana przez podmioty z sektora nauki i oświaty. Drugą grupą największych 

beneficjentów są przedsiębiorstwa, natomiast wśród pozostałych podmiotów największe środki 

trafiły do jednostek samorządu terytorialnego. 

Wykres 176. Dofinansowanie ze środków UE per capita działalności B+R według beneficjentów 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 
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W sektorze nauki wyraźnie wyróżnia się województwo lubelskie, którego uczelnie pozyskały znaczące 

środki na rozwój infrastruktury B+R. Na przeciwległym krańcu znalazło się woj. warmińsko - 

mazurskie, w którym istnieje tylko 1 uczelnia o znaczącym potencjale - Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, która pozyskała środki na infrastrukturę B+R. Warto zauważyć wysokie wsparcie uzyskane 

przez przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego, w którym wartość dofinansowania działalności B+R ze 

środków UE per capita była największa w całym makroregionie, i prawie 2-krotnie wyższa, niż średnio 

w całym kraju. 

Wykres 177. Dofinansowanie per capita w obszarze B+R w Polsce Wschodniej, w podziale na poszczególne kategorie 
interwencji oraz programy operacyjne 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Wśród pozostałych beneficjentów, najwyższe środki pozyskało woj. podlaskie, które zdobyło dotację 

na budowę Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego. W obszarze B+R, w Polsce 
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Wschodniej praktycznie brak było projektów dotyczących działalności B+RT w ośrodkach badawczych 

(kategoria 01). Wyraźnie wyższe środki niż w pozostałej części kraju pozyskano natomiast na rozwój 

infrastruktury B+RT (kategoria 02), w szczególności w wspominanym wcześniej woj. lubelskim, oraz 

podlaskim. Widoczny jest tutaj pozytywny wpływ dodatkowego wsparcia uzyskanego w ramach PO 

RPW - 58% środków w całym makroregionie pochodzi właśnie z tego programu. Największe środki w 

kategorii 04, obejmującej wsparcie działalności B+R w MŚP, trafiły do woj. podkarpackiego. 

Interesujących wniosków dostarcza analiza interwencji w obszarze B+R na poziomie powiatów.167 

Zgodnie z intuicją, największe dofinansowanie z UE uzyskały miasta stołeczne na prawach powiatu, 

będące silnymi ośrodkami naukowymi: Rzeszów (3044 zł per capita - najwięcej w kraju), Lublin (2239 

zł), Kielce (1145 zł) oraz Białystok (1097 zł), a także powiat puławski (1617 zł), w którym 

zlokalizowane są instytuty badawcze z zakresu nawozów sztucznych. Jednocześnie, w tej grupie 

występuje najwięcej „białych plam” - aż w 47 ze 101 powiatów makroregionu nie zrealizowano ani 

jednego projektu z zakresu wsparcia B+R, z czego aż 16 należy do woj. warmińsko-mazurskiego. 

Wykres 178. Dofinansowanie per capita w obszarze B+R na poziomie powiatów(w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK+EWT 

 

Pozostałe wsparcie innowacyjności i konkurencyjności 

Pozostałe wsparcie innowacyjności i konkurencyjności obejmuje kategorie niezwiązane bezpośrednio 

z działalnością badawczo - rozwojową. Wysokość dofinansowania z UE w przeliczeniu na 1 

mieszkańca jest w makroregionie Polski Wschodniej o ponad 20% wyższa niż w pozostałych 

województwach kraju. Wynika to przede wszystkim z wyższych środków dostępnych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, w których algorytm podziału środków był relatywnie 

                                                           
167

 W analizie na poziomie powiatów zostały uwzględnione tylko projekty z bazy SIMIK, w których był 
przypisany powiat do miejsca projektu 
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korzystny dla województw makroregionu. Dodatkowe wsparcie stanowiły fundusze PO RPW, 

przeznaczone na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw. 

Najwięcej środków w tym obszarze trafiło do województw podkarpackiego i podlaskiego, niewiele 

mniej - do warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Bardzo zróżnicowana jest struktura 

pozyskanych funduszy w poszczególnych województwach makroregionu - w woj. podkarpackim 

dominują środki z PO IG, natomiast w pozostałych regionach - środki z regionalnych programów 

operacyjnych, które w woj. warmińsko-mazurskim i lubelskim stanowiły ponad 70%. 

Wykres 179. Dofinansowanie ze środków UE per capita wsparcia  innowacyjności i konkurencyjności (poza B+R) w latach 
2007-2013 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

W zdecydowanej większości środki w obszarze wsparcia konkurencyjności i innowacyjności (z 

wyłączeniem B+R) zostały przeznaczone na wsparcie inwestycyjne firm, zarówno ich działalności 

innowacyjnej (budowa infrastruktury, zakup maszyn służące wdrożeniom innowacji) jak również 

pozostałych inwestycji przedsiębiorstw. Firmy z Polski Wschodniej uzyskały dofinansowanie średnio 

785 zł na 1 mieszkańca, wobec 629 zł średnio w pozostałych województwach. Najwięcej środków 

otrzymały firmy z podkarpackiego i podlaskiego, trochę mniej - z woj. warmińsko - mazurskiego. 

Warto zauważyć, że o ile przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego uzyskały wsparcie zarówno 

działalności B+R, jak i pozostałych inwestycji służących zwiększaniu konkurencyjności i 

innowacyjności, o tyle w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim niemal 100% środków została 

pozyskana na inwestycje poza B+R (odpowiednio 99% i 98%). 

Poza przedsiębiorstwami, środki na wsparcie konkurencyjności i innowacyjności (poza B+R) trafiły w 

większości do jednostek samorządu terytorialnego oraz NGO. Zostały przeznaczone przez gminy 

przede wszystkim na budowę i rozwój parków technologicznych, przygotowanie i uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych, a także tworzenie i dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych przez NGO. W tej 

kategorii wyróżnia się woj. świętokrzyskie, które pozyskało znaczne środki na budowę i rozwój 

Kieleckiego Parku Technologicznego. 
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Wykres 180. Dofinansowanie ze środków UE per capita wsparcia  innowacyjności i konkurencyjności (poza B+R) według 
beneficjentów 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Polska Wschodnia wyróżnia się wysoką ilością środków pozyskanych na projekty związane z dziedziną 

badań i innowacji, w tym m.in. inwestycje w infrastrukturę i park maszynowy służący wdrożeniu 

innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach (kategoria 07). Wyższe dofinansowanie per capita w 

tej dziedzinie wynika ze stosunkowo wysokich środków przeznaczonych na ten cel w Polsce 

Wschodniej z regionalnych programów operacyjnych, które stanowiły 24% wydatkowanych środków 

(w pozostałych województwach tylko 10%). Właśnie w tej kategorii wyróżniają się województwa 

podkarpackie i podlaskie, które pozyskały odpowiednio o 43% i 23% więcej funduszy niż średnia dla 

całego makroregionu. 

Również w kategorii 08, obejmującej inne inwestycje w przedsiębiorstwa (niezwiązane bezpośrednio 

z innowacjami), regiony Polski Wschodniej wykorzystały wyraźnie więcej środków z funduszy UE niż 

pozostałe województwa (aż o 76% w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Wynika to zarówno z wyższych 

środków dostępnych w regionalnych programach operacyjnych, jak i dodatkowego, dedykowanego 

wsparcia z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W tej kategorii najwięcej środków 

pozyskały woj. świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, w których przedsiębiorstwa znacznie lepiej 

radzą sobie w absorpcji środków z łatwiejszych programów regionalnych i makroregionalnych, niż w 

konkurencji z firmami z całej Polski w konkursach ogólnokrajowych. 
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Wykres 181. Dofinansowanie per capita w obszarze wsparcia  innowacyjności i konkurencyjności (poza B+R) w Polsce 
Wschodniej, w podziale na poszczególne kategorie interwencji oraz programy operacyjne 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Na poziomie lokalnym, największa liczba powiatów (7) o najwyższym poziomie wsparcia 

konkurencyjności i innowacyjności (poza B+R) występuje w woj. podkarpackim (Rzeszów i okolice, 

miasto Krosno, powiaty mielecki i tarnobrzeski). Duże skupiska można zauważyć również wokół 

Białegostoku w woj. podlaskim (powiat m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, zambrowski) oraz 

wokół Olsztyna i Elbląga w woj. warmińsko - mazurskim (powiat m. Olsztyn, olsztyński, lidzbarski, m. 

Elbląg i elbląski).  
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Wykres 182. Alokacja na rozwój kapitału ludzkiego ogółem w latach 2007-2013 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK+EWT 

 

Poza funduszami polityki spójności, do województw Polski Wschodniej trafiły również środki z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego RYBY. W ramach PROW, 

największe środki w obszarze wsparcia innowacyjności i konkurencyjności zostały przeznaczone na 

działania związane z modernizacją gospodarstw rolnych (56%), tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (20%), a także 

zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (11%) oraz wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju (również 11%). 

Łącznie środki PROW i RYBY wyniosły 4,3 mld zł, co stanowi 40% kwoty pozyskanej z polityk spójności 

w tym obszarze. Były one również wyraźnie wyższe (o 40%) w makroregionie Polski Wschodniej niż 

średnio w pozostałej części kraju. Warto jednak zauważyć istotne zróżnicowania wewnątrz 

makroregionu. Najwyższe dofinansowanie per capita pozyskano w województwach podlaskim i 

lubelskim, które w których jednocześnie występuje najwyższy odsetek ludności pracującej w 

rolnictwie (odpowiednio 24,3% oraz 26,5%). Zaskakująco niskie środki pozyskano w woj. 

podkarpackim - znacząco poniżej średniej dla makroregionu, mimo rolniczego charakteru tego 

regionu (w rolnictwie pracuje 17,9% pracujących, co stanowi 4 wynik w kraju). Wynika to przede 

wszystkim z niskiej absorpcji środków na modernizację gospodarstw rolnych - co może być związane z 

dużym rozdrobnieniem lokalnego rolnictwa, charakteryzującego się najniższą w kraju średnią 

wielkością gospodarstwa rolnego (4,71 ha w 2015 r.). Największe zagęszczenie powiatów o 

najwyższej skali dofinansowania z PROW w Polsce Wschodniej występuje na obrzeżach województw 

podlaskiego i lubelskiego. 
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Środki z Programu Operacyjnego RYBY w obszarze wsparcia innowacyjności i konkurencyjności 

zostały skumulowane w dwóch województwach nadmorskich: zachodniopomorskim oraz pomorskim, 

na które przypadło aż 61% całości wykorzystanych funduszy. Mapa absorpcji środków z tego funduszy 

jest wyraźnie powiązana z potencjałem wodnym poszczególnych regionów - w Polsce Wschodniej 

najwięcej środków pozyskały powiaty pojezierza mazurskiego oraz suwalskiego. Struktura 

dofinansowania wskazuje, że tylko część środków została wykorzystana na inwestycje ściśle związane 

z połowem (np. modernizacja kutrów, inwestycje w porty) i przetwórstwem ryb (np. zakup chłodni, 

linii produkcyjnych). Pozostałe środki przeznaczono m.in. na rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

w tym wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz promocję przedsiębiorczości. 

Wykres 183. Środki PROW i PO RYBY na działania związane z innowacyjnością i konkurencyjnością na 1. mieszkańca  w 

perspektywie 2007-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK+EWT 

 

Wykres 184. Środki PROW na działania związane z 
innowacyjnością i konkurencyjnością na 1. mieszkańca  

powiatu w perspektywie 2007-2013 

Wykres 185. Środki PO RYBY na działania związane z 
innowacyjnością i konkurencyjnością na 1. mieszkańca  

powiatu w perspektywie 2007-2013 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz bazy danych PO RYBY 
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Programy EWT miały minimalny udział we wsparciu obszarów innowacyjności i konkurencyjności w 

Polsce Wschodniej. Łącznie do całego makroregionu trafiło jedynie 6 mln zł, co stanowi mniej niż 1% 

środków polityki spójności uzyskanych w tym obszarze. W ujęciu lokalnym, najwięcej środków trafiło 

do powiatu lubaczowskiego z woj. podkarpackiego (2,3 mln) oraz m. Suwałki (1,2 mln zł).   

 

4.1.3 Analiza znaczenia i oddziaływania interwencji 

 

Środki UE pozyskane przez przedsiębiorstwa w ramach wsparcia innowacyjności i konkurencyjności z 

funduszy spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 wyniosły 7 mld zł. Jeśli przyjmiemy 

założenie, że wszystkie środki z UE pozyskane przez przedsiębiorstwa w ramach wsparcia 

innowacyjności i konkurencyjności zostały przeznaczone na inwestycje, to stanowiły one w Polsce 

Wschodniej ok. 5% całkowitych inwestycji sektora prywatnego w latach 2007-2013. Taka skala 

wsparcia jest już zauważalna w skali całej gospodarki makroregionu, nie była jednak kluczowa dla 

poziomu inwestycji w sektorze prywatnym. Warto jednak zauważyć, że wartość środków UE w relacji 

do całkowitych inwestycji sektora prywatnego był istotnie większy w Polsce Wschodniej, niż średnio 

w całym kraju, gdzie wyniósł 3,1%. Największą wartość przyjął w województwie podkarpackim 

(6,4%), najmniejszą zaś – w świętokrzyskim (3,5%). 

Znacznie większy wkład mogły mieć środki UE przeznaczone na wsparcie działalności B+R. Wartość 

dofinansowania ze środków UE perspektywy 2007-2013 na wsparcie B+R w relacji do całkowitych 

nakładów na B+R w Polsce (GERD) w latach 2007-2013 wyniosła bowiem w Polsce Wschodniej aż 

38%, 2-krotnie więcej, niż średnio w całej Polsce (19%). Szczególnie dużą wartość analizowany 

wskaźnik przyjął w województwie podlaskim (58%) oraz lubelskim (49%). Interwencja z UE mogła 

więc przyczynić się do istotnego zwiększenia nakładów na działalność B+R, choć wpływ ten nie musi 

okazać się trwały (brak podstaw do oddzielenia efektów krótko i długoterminowych). Stwarza to 

również ryzyko uzależnienia podmiotów prowadzących działalność B+R w Polsce Wschodniej od 

zewnętrznego finansowania, i potencjalną lukę po zakończeniu napływu środków.  

Wykres 186. Wartość dofinansowania ze środków UE 
perspektywy 2007-2013 na wsparcie innowacyjności i 

konkurencyjności przedsiębiorstw w relacji do całkowitych 
inwestycji sektora prywatnego w latach 2007-2013 

Wykres 187. Wartość dofinansowania ze środków UE 
perspektywy 2007-2013 na wsparcie B+R w relacji do 

całkowitych nakładów na B+R w Polsce w latach 2007-
2013 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK oraz danych BDL GUS 
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Literatura ewaluacyjna dotycząca wpływu interwencji finansowanej ze środków Unii Europejskiej w 

latach 2007-2013 na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności obejmuje zarówno opracowania 

regionalne, w szczególności wsparcia w ramach RPO (umożliwiające analizę wybranych regionów 

Polski Wschodniej), jak również opracowania ogólnokrajowe, koncentrujące się na efektach PO IG 

(brak wyróżnienia Polski Wschodniej). Najwięcej ewaluacji dotyczy wpływu środków UE na poziomie 

mikroekonomicznym, koncentrując się na efektach osiąganych przez beneficjentów wsparcia dzięki 

pozyskanym dotacjom. Część opracowań umożliwia ocenę efektów netto interwencji, dzięki 

porównaniu rezultatów podmiotów objętych wsparciem z wynikami grupy kontrolnej, która nie 

skorzystała ze środków UE. 

 

Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 

Wyniki ewaluacji wsparcia bezpośredniego dla przedsiębiorstw wskazują na pozytywne efekty tej 

formy interwencji na poziomie mikroekonomicznym. Ewaluacje wsparcia w ramach regionalnych 

programów operacyjnych województw warmińsko-mazurskiego168 oraz podkarpackiego, 169  a także 

ewaluacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka170 wskazują na szereg korzyści, które 

odnoszą firmy otrzymujące bezpośrednie wsparcie z funduszy UE. W szczególności, udział w 

projektach dofinansowanych z UE przyczynił się do poprawy ich sytuacji finansowej (w tym wzrostu 

przychodów ze sprzedaży oraz poziomu osiąganych zysków), wzrostu zatrudnienia, wzrostu poziomu 

inwestycji oraz zwiększenia mocy produkcyjnych. Beneficjenci dzięki wsparciu rozpoczynali również 

działalność eksportową oraz zdobywali nowe rynki zbytu. Co ważne, odnotowano również 

zwiększenie działalności innowacyjnej, w tym zwiększenie odsetka firm, które wprowadziły na rynek 

nowy produkt lub usługę, zwiększenie istotności innowacji (więcej innowacji na skalę kraju, bardziej 

nowatorskie innowacje), a także zwiększenie nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 

objętych wsparciem. Niektóre badania wskazują jednak, że firmy z sektora MSP miały problemy z 

wprowadzeniem na rynek nowych produktów i technologii powstających w ramach projektów, a 

także, że wdrożenia były często nieefektywne ekonomicznie.171 Wskazuje się również na stosunkowo 

wysokie ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty, czyli sytuacji, gdy inwestycja byłaby zrealizowana 

również bez otrzymania dotacji172 

 

Wsparcie infrastruktury oraz działalności B+R sektora nauki 

Badania i kontrole dotyczące wsparcia infrastruktury oraz działalności B+R w sektorze nauki w Polsce 

ogółem wskazują na istotny pozytywny wpływ środków UE na poprawę infrastruktury ośrodków 

naukowych, ujawniają jednak trudności w efektywnym wykorzystaniu tego potencjału dla celów 

gospodarczych. W szczególności, interwencja przyczyniła się do wzrostu potencjału badawczego i 

                                                           
168

 Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług, EGO s.c. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2012 
169

 Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, IBS 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 2012. 
170

 Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności 
przedsiębiorstw, WYG PSDB, Warszawa 2014 
171

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy 
finansowej 2007–2013, OPI/Millward Brown, Warszawa 2014 
172

 Ewaluacja wkładu…, IBS 2012, op. Cit. 
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innowacyjnego polskich ośrodków naukowych dzięki znaczącej poprawie infrastruktury.173 Badania 

wskazują, że wsparcie skierowane do jednostek naukowych przynosi najlepsze rezultaty tam, gdzie 

nie koncentrują się one jedynie na osiągnięciu rezultatu naukowego, ale zakładają praktyczne 

wykorzystanie wyników prac B+R.174 Sektor nauki zwiększył ilość zgłoszeń patentowych (krajowych i 

zagranicznych), ale nie wpłynęło to na zwiększenie przychodów komercyjnych instytucji 

naukowych.175 Instytuty badawcze skontrolowane przez NIK wdrożyły jedynie 20% uzyskanych 

patentów,176 a wpływy z komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych w latach 2010-2013 spadały.177  

 

Współpraca przedsiębiorstw i sektora nauki w zakresie działalności B+R 

Ewaluacje dla Polski ogółem wskazują, że projekty realizowane przez przedsiębiorstwa sprzyjają 

zacieśnianiu relacji między biznesem a nauką, co stymuluje innowacyjność.178 Niektóre badania na 

poziomie regionalnym (np. ewaluacja RPO w woj. warmińsko-mazurskim179) wskazują na zbyt małe 

zainteresowanie beneficjentów, by ten rodzaj wsparcia mógł mieć istotny wpływ na wzrost poziomu 

innowacyjności i konkurencyjności regionów. 

 

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 

Ewaluacja regionalnego programu operacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim wskazuje, 

że wsparcie instytucji otoczenia biznesu ze środków UE przyczyniło się do rozbudowy oraz 

modernizacji ich infrastruktury. Wskazuje się jednak na niską liczbę realizowanych projektów, 

w rezultacie czego wpływ projektów na całość regionalnego systemu innowacji jest ograniczony.180 

  

                                                           
173

 Raport końcowy…, OPI/Millward Brown, op. Cit. 
174

 Ibidem 
175

 Ibidem 
176

 Ten sam odsetek wdrożeń (20%) wykazano zarówno w jednostkach naukowych skontrolowanych przez NIK 
za okres 2010-2013 jak i w analizie przeprowadzonej przez Index Copernicus w związku z oceną parametryczną 
jednostek naukowych za okres 2009-2012. Za: Informacja o wynikach kontroli Efekty działalności instytutów 
badawczych, NIK, Warszawa 2015 
177

 Wpływy zmniejszyły się z 82,6 mln w 2011 r. do 65,6 mln w 2013 r. Za: Informacja o wynikach kontroli Efekty 
działalności instytutów badawczych, NIK, Warszawa 2015 
178

 Raport końcowy…, OPI/Millward Brown, op. Cit. 
179

 Ewaluacja RPO WiM…, EGO 2012, op. Cit. 
180

 Ibidem 
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4.2 Rynek pracy i kapitał ludzki 
 

4.2.1 Perspektywa strategiczna 

 

W Strategii Rozwoju Polski Wschodniej z 2008 r. jako jeden z celów strategicznych przyjęto wzrost 

spójności społecznej makroregionu, mierzonej wysokością stopy bezrobocia oraz wskaźnika 

zatrudnienia. Założono, że tempo poprawy poziomu spójności społecznej w Polsce Wschodniej do 

2020 r. powinno być podobne do osiągniętego przeciętnie w całym kraju. Oddziaływanie na poprawę 

jakości kapitału ludzkiego znalazło się również wśród 7 priorytetów SRPW z 2008 r., obejmując 

zarówno działania ściśle prozatrudnieniowe, jak również ukierunkowane na kompleksowe 

zwiększenie jakości kapitału ludzkiego poprzez podwyższenie poziomu kwalifikacji i umiejętności. 

Również większość strategii rozwoju województw przyjęła jako cel rozwój zasobów ludzkich zgodnie z 

potrzebami rynku pracy. 

Strategia 

rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

Polski 

Wschodniej 

wersja z 2008 

r. 

 spójność społeczna (mierzona stopą bezrobocia oraz 
wskaźnikiem zatrudnienia) jednym z celów strategicznych 

 celem było zapewnienie podobnego tempa zmian wskaźnika 
zatrudnienia i stopy bezrobocia w PW jak w całym kraju 

 priorytet 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego 

o Wprowadzenie zintegrowanej palety instrumentów oddziaływania na 
jakość kapitału ludzkiego w Polsce Wschodniej, służących 
podwyższeniu ogólnego poziomu kwalifikacji i umiejętności 

o Podwyższenie poziomu partycypacji społeczeństwa w rynku pracy 
(wskaźnik zatrudnienia) 

o Polityka w zakresie migracji, która będzie zapobiegała „ucieczce 
mózgów” i spowolni odpływ ludności 

o Tworzenie warunków dla lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego w 
odniesieniu do kobiet, co umożliwi pełniejszą realizację zasady 
„równych możliwości” (equal opportunities) i powinno sprzyjać 
dynamizowaniu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej 

o Restrukturyzacja rolnictwa Polski Wschodniej 
o Wykorzystanie wsparcia Wspólnoty dla obszarów wiejskich 

 priorytet 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego 
na wiedzy 

o Tworzenie warunków dla telepracy (e-praca) 

aktualizacja z 

2013 r. 

 Zmniejszenie nacisku na rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
opartego na wiedzy, przeniesienie akcentu z rozwoju e-pracy na 
e-learning 

 Większy nacisk na rozwój ekonomii społecznej w kontekście 
walki z wykluczeniem społecznym oraz rozwoju kapitału 
społecznego 

 Podkreślenie znaczenia poprawy efektywności doradztwa 
zawodowego sprofilowanego do potrzeb grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Strategie 

rozwoju 

województw 

Polski 

Wschodniej 

II generacja 

 Większość SRW jako cel przyjęła rozwój zasobów ludzkich 
zgodnie z potrzebami rynku pracy, m.in. poprzez: 

o Wzrost zatrudnienia, lepsze wykorzystanie zasobów pracy, w tym 
aktywizacja bezrobotnych i biernych 

o Wspieranie integracji społecznej, zapobieganie wykluczeniu, 
ograniczanie ubóstwa 

o Poprawę jakości edukacji na każdym poziomie 
o Wzrost kompetencji regionalnych kard gospodarki, w tym rozwój 

systemu szkoleń i kształcenia ustawicznego 

 Woj. lubelskie jako jedno z pierwszych zawarło w celach 
przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym, w 
podkarpackim ujęto tworzenie sprzyjających warunków dla 
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rozwoju rodziny 

 

4.2.2 Analiza skali i struktury interwencji 

 

W latach 2007-2013 na wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego przeznaczono w ramach projektów UE w 

Polsce prawie 39 mld zł, z czego 32,5 mld (84%) wyniosło dofinansowanie z UE. Stanowi to ok. 12% 

wszystkich środków polityki spójności, które trafiły do Polski w okresie programowania 2007-2013. 

Do Polski Wschodniej napłynęło w tym obszarze 8,9 mld zł, co stanowi 27,5% całkowitej puli środków 

(wyraźnie powyżej potencjału demograficznego makroregionu, którego mieszkańcy stanowią 21% 

ogółu obywateli Polski).  

Interwencja w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego obejmowała 4 obszary tematyczne: zwiększenie 

zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców, poprawa dostępu do 

zatrudnienia i jego trwałości, poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 

oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego (por. załącznik). Największa część środków została 

przeznaczona na interwencję w poprawy dostępu do zatrudnienia (41%), następnie poprawę jakości 

kapitału ludzkiego (27%), zwiększenie zdolności adaptacyjnych (16%) oraz wsparcie integracji 

społecznej (15%). 

100% środków wydatkowanych na rozwój kapitału ludzkiego w latach 2007 - 2013 w Polsce 

Wschodniej pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wsparcie tego obszaru nie było 

uwzględnione ani w regionalnych programach operacyjnych, ani w Programie Operacyjnym Rozwój 

Polski Wschodniej. W ramach PO KL występował jednak podział osi priorytetowych na wdrażane 

centralnie oraz regionalnie. Jednocześnie, algorytm podziału środków w ramach komponentu 

regionalnego na poszczególne województwa był uzależniony zarówno od liczby mieszkańców, jak i 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W rezultacie, regiony uboższe, charakteryzujące się wyższymi 

wskaźnikami bezrobocia, otrzymały więcej środków niż regiony najlepiej rozwinięte. 

Średnia wartość dofinansowania z funduszy UE na 1 mieszkańca w obszarze rozwoju kapitału 

ludzkiego wyniosła w latach 2007-2013 846 zł, przy czym wyraźnie wyższe środki przyznano w 

województwach Polski Wschodniej (1092 zł) niż w pozostałych województwach (779 zł). 5 

województw Polski Wschodniej jest jednocześnie pięcioma regionami o najwyższym wsparciu na 1 

mieszkańca w analizowanym obszarze w Polsce. Wynika to z wspomnianego wyżej algorytmu 

podziału środków w ramach PO KL, premiującego regiony słabiej rozwinięte. Najwięcej środków 

trafiło do woj. świętokrzyskiego (1236 zł na 1 mieszkańca) oraz warmińsko-mazurskiego (1136 zł). 
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Wykres 188. Dofinansowanie per capita na 

rozwój kapitału ludzkiego w Polsce 

Wschodniej i pozostałych województwach w 

latach 2007-2013 (zł) 

Wykres 189. Dofinansowanie per capita na rozwój kapitału ludzkiego 

według województw w latach 2007-2013 (zł) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Największym bezpośrednim beneficjentem środków w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego są 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Wynika to przede wszystkim 

z dużych środków przeznaczonych na wdrażanie aktywnych i prewencyjnych polityk rynku pracy 

przez powiatowe urzędy pracy, a także działań z zakresu integracji społecznej oraz zwiększania jakości 

kapitału ludzkiego. W Polsce Wschodniej JST otrzymały z PO KL na rozwój kapitału ludzkiego o 37% 

więcej środków niż pozostałe województwa. Wewnątrz makroregionu zróżnicowanie było mniejsze, 

warto jednak zauważyć wyraźnie wyższe środki pozyskane przez województwa o najwyższych 

wskaźnikach bezrobocia - warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. 

W sektorze przedsiębiorstw, średnie dofinansowanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w makroregionie PW nie różni się znacząco od pozostałej części kraju. Największe środki pozyskały 

firmy z woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. W woj. podkarpackim i podlaskim, 

istotnie większy był udział średnich i dużych firm, do których trafiło odpowiednio 36% i 25% 

całkowitego dofinansowania dla przedsiębiorstw. 

Wyraźnie wyższe wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe w makroregionie - średnio 189 zł na 1 

mieszkańca, wobec 103 zł w pozostałej części kraju.  
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Wykres 190 Struktura dofinansowania per capita na rozwój kapitału ludzkiego według beneficjentów w latach 2007-2013 

(zł) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Najwięcej projektów wsparcia kapitału ludzkiego rozpoczęło się w 2008 r. - prawie 36% w ujęciu 

wartościowym. Następnie, w latach 2009 - 2013 kolejne projekty były rozpoczynane systematycznie, 

każdego roku ich wartość wynosiła ok. 11% całkowitej puli środków. Podobnie jak w przypadku 

innych obszarów tematycznych, większość projektów (58%) zakończyła się (lub wciąż trwa) w latach 

2014-2015. 

W makroregionie Polski Wschodniej pozyskano więcej funduszy UE (per capita) niż w pozostałych 

województwach w każdym z 4 obszarów tematycznych zaliczanych do rozwoju kapitału ludzkiego. 

Szczególnie duże środki przeznaczono na poprawę dostępu do zatrudnienia - co wynika w dużej 

mierze z wyższych wskaźników bezrobocia w makroregionie niż średnio w kraju. Z 448 zł wydawanych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce Wschodniej na poprawę dostępu do zatrudnienia, 333 zł 

przypada na kategorię 66 - wdrażanie aktywnych i prewencyjnych polityk rynku pracy. Drugą 

największą kategorią w tym obszarze jest wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania 

działalności gospodarczej (kat. 68), średnio w wysokości 85 zł na 1 mieszkańca. Duże środki 

przeznaczono również na poprawę jakości kapitału ludzkiego - w Polsce Wschodnie było to 298 zł per 

capita, wobec 228 zł średnio w pozostałych województwach. W tym obszarze dominowały projekty 

edukacyjne, związane z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej, wyrównywaniem szans 

edukacyjnych uczniów w systemie oświaty, doskonaleniem nauczycieli oraz zwiększaniem jakości 

szkolnictwa zawodowego. Wsparcie w zakresie zwiększania adaptacyjności pracowników 

koncentrowało się na finansowaniu szkoleń dla pracowników oraz programów outplacementowych 

w przedsiębiorstwach redukujących zatrudnienie, natomiast w obszarze integracji społecznej - 

dominowały systemowe programy integracji prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej oraz 

centra pomocy rodzinie, a także projekty konkursowe w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. 

  



 

 

 

229 

Wykres 191. Dofinansowanie per capita na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce Wschodniej i pozostałych 

województwach, w podziale na poszczególne obszary tematyczne i kategorie interwencji 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Wewnątrz makroregionu Polski Wschodniej nie występują duże różnice w nominalnych wartościach 

dofinansowania per capita. Różnice są znacznie wyraźniejsze, jeśli porównamy procentowe 

odchylenie pozyskanych środków od średniej dla całej Polski. W obszarze poprawy dostępu do 

zatrudnienia największe środki przeznaczono w województwach o najwyższej średniej stopie 

bezrobocia rejestrowanego w latach 2007-2014 - warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim 

i podkarpackim, odpowiednio o 46%, 44% i 36% więcej niż średnio w całym kraju. Widoczne jest 

również wyraźnie wyższe dofinansowanie per capita w woj. świętokrzyskim we wszystkich 

pozostałych obszarach: wzrostu adaptacyjności pracowników, integracji społecznej oraz poprawy 

jakości kapitału ludzkiego. Relatywnie wysokie środki trafiły także do woj. lubelskiego w obszarze 

adaptacyjności pracowników, oraz warmińsko-mazurskiego w obszarach integracji społecznej oraz 

jakości kapitału ludzkiego. 
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Wykres 5. Dofinansowanie z UE per capita w podziale na 

obszary tematyczne w latach 2007-2013 (w zł) 

Wykres 6. Dofinansowanie z UE per capita w podziale na 

obszary tematyczne w latach 2007-2013 (odchylenie od 

średniej dla Polski ogółem) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Analiza interwencji w układzie terytorialnym wskazuje, że środki na rozwój kapitału ludzkiego trafiły 

do wszystkich powiatów w kraju. Największe zagęszczenie powiatów o największej absorpcji środków 

występuje w woj. warmińsko-mazurskim, co wiąże się przede wszystkim z wysokimi nakładami na 

polityki rynku pracy oraz integrację społeczną, przy utrzymującej się wysokiej stopie bezrobocia 

rejestrowanego i niskim współczynniku aktywności zawodowej w tym województwie.  

Wykres 194. Dofinansowanie ze środków UE per capita na rozwój kapitału ludzkiego ogółem w latach 2007-2013 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

Powiaty woj. warmińsko-mazurskiego pozyskały też znaczące środki na wzrost adaptacyjności 

pracowników. Wysokie środki na rozwój kapitału ludzkiego ogółem pozyskały powiaty graniczne - 

suwalski i sejneński w woj. podlaskim, chełmski i włodawski w lubelskim oraz leski i bieszczadzki 

w podkarpackim. Znaczące środki pozyskano również w powiatach woj. świętokrzyskiego - koneckim, 
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skarżyskim, kieleckim i opatowskim, co wynika jednak z wysokich nakładów w obszarach integracji 

społecznej oraz poprawy jakości kapitału ludzkiego (edukacji). 

Wykres 195. Dofinansowanie ze środków UE per capita 

na wzrost adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 

w latach 2007-2013  

(w zł) 

Wykres 196. Dofinansowanie ze środków UE per capita 

na poprawę dostępu do zatrudnienia w latach 2007-2013  

(w zł) 

  
Wykres 197 Dofinansowanie ze środków UE per capita na 

poprawę integracji społecznej w latach 2007-2013  

(w zł) 

Wykres 198. Dofinansowanie ze środków UE per capita 

na poprawę jakości kapitału ludzkiego w latach 2007-

2013 (w zł) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 

 

Znaczenie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego 

i rynku pracy było stosunkowo niewielkie. Środki PROW w tym zakresie obejmowały 2 kategorie: 

szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz wsparcie przejmowania 

gospodarstw rolnych przez młodych rolników. W ich ramach napłynęło do Polski Wschodniej 450 mln 

zł w perspektywie finansowej 2007-2013, co stanowi 5% kwoty pozyskanej z funduszy polityki 

spójności w tym obszarze. 
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Najwyższe środki w przeliczeniu na 1 mieszkańca pozyskano w województwach o najwyższym w kraju 

udziale osób zatrudnionych w rolnictwie: podlaskim i lubelskim. Zwraca uwagę bardzo niska wartość 

środków pozyskanych na rozwój kapitału ludzkiego w woj. podkarpackim, w którym należą one do 

najniższych ze wszystkich województw. Ogółem, średnie dofinasowanie z PROW w Polsce Wschodniej 

jest prawie 2-krotnie wyższe niż w pozostałych regionach Polski. 

Na poziomie lokalnym, najwyższą absorpcją charakteryzują się powiaty na obrzeżach woj. 

podlaskiego, oraz na granicy z Ukrainą i Białorusią w woj. lubelskim. Poza Polską Wschodnią, 

najwięcej powiatów z pierwszego kwintyla leży w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. 

Wykres 199. Środki PROW na działanie związane z 

rozwojem kapitału ludzkiego oraz rynkiem pracy na 1 

mieszkańca w latach 2007-2013 

Wykres 13. Środki PROW na działanie związane z kapitałem 

ludzkim oraz rynkiem pracy na 1. mieszkańca 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK 
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4.2.3 Analiza znaczenia i oddziaływania interwencji 

 

W latach 2007-2013 na wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce Wschodniej przeznaczono w 

ramach projektów UE finansowanych z polityki spójności (komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki) 8,9 mld zł. W całym makroregionie wzięło w nim udział ponad 1,6 mln 

osób, co stanowi 20,1% całej populacji Polski Wschodniej.181 Warto zauważyć, że jest to istotnie 

większy odsetek, niż średnio w całym kraju (16,7%), a w niektórych województwach udział w 

projektach komponentu regionalnego PO KL wziął blisko co 4 mieszkaniec (24,3% w województwie 

świętokrzyskim oraz 23,1% w podlaskim). 

Wykres 200. Odsetek osób uczestniczących w projektach wdrażanych w komponencie regionalnym PO KL (Priorytety VI-

IX) w populacji poszczególnych województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 

1 półrocze 2015 r. oraz danych BDL GUS 

 

Ocenę wpływu interwencji finansowanej ze środków UE można podzielić na efekty w skali 

makroekonomicznej oraz mikroekonomicznej.  

Efekty makroekonomiczne 

Analizy mające na celu ocenę efektów makroekonomicznych interwencji koncentrują się zarówno na 

wpływie środków UE na zmiany podstawowych wskaźników rynku pracy, takich jak stopa bezrobocia 

lub wskaźnik zatrudnienia, jak i na zmianie syntetycznych wskaźników w obszarze rynku pracy i 

rozwoju kapitału ludzkiego. Przedstawione w poprzedniej sekcji wyniki modelowania 

makroekonomicznego182 na poziomie województw wskazują, że całkowita interwencja 

finansowana z funduszy UE miała kluczowe znaczenie dla pozytywnych zmian na rynku pracy w 

Polsce Wschodniej. Dostępne modele wskazują, że całkowita interwencja ze środków polityki 

spójności UE odpowiada za niemal całkowity wzrost stopy zatrudnienia w Polsce Wschodniej (wzrost 

od +3,9 p.p. do +5,8 p.p. w wyniku interwencji UE, przy całkowitej zmianie +4,5 p.p.). Natomiast w 

przypadku stopy bezrobocia (liczonej wg BAEL), środki UE spowodowały jej znaczący spadek w 

makroregionie (od -4,6 p.p. do -5,6 p.p.), który przewyższył rzeczywiście obserwowaną zmianę 

                                                           
181

 Do obliczeń przyjęto liczbę ludności w 2014 r. Należy zauważyć, że niektóre osoby brały udział częściej niż w 
1 projekcie, jednakże z analiz wynika, że odsetek tego typu osób nie przekracza 10%. Za: Pierwsza dekada 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004-2014, MiR, Warszawa 2015 
182

 Na podstawie wyników modelu HERMIN oraz EUImpactMOD 
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(spadek -2,8 p.p.). Tak silne oddziaływanie może być nieco przeszacowane i wynikać z konstrukcji 

teoretycznej obu modeli, z powodu której bezpośrednie efekty wzrostu nakładów publicznych 

przekładają się przede wszystkim na wzrost zatrudnienia, a nie na wyższą produktywność czynników 

wytwórczych. Niemniej jednak, na podstawie wyników modelowania makroekonomicznego można 

stwierdzić, że oddziaływanie polityki spójności było jednoznacznie pozytywne dla regionalnych 

rynków pracy i miało kluczowe znaczenie dla pozytywnych zmian wskaźnika zatrudnienia i stopy 

bezrobocia w latach 2006-2014. 

Podobne wnioski płyną z raportu ewaluacyjnego badającego wpływ środków PO KL na zmiany w 

poszczególnych obszarach rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.183 Badanie obejmowało obszar 

całej Polski i opierało się na metodach statystycznych, w przeciwieństwie do przedstawionego wyżej 

modelowania makroekonomicznego. W obszarze rynku pracy, wpływ PO KL na zmianę 

Syntetycznego Miernika Rynku Pracy (SMRP)184 oszacowano na +3,8%, jednak całkowita zmiana 

SMRP w latach 2008-2013 była negatywna i wyniosła - 7,1%. Województwa Polski Wschodniej 

należą do regionów, w których odnotowano najsilniejszy pozytywny wpływ Programu, ale też 

często najsilniejsze pogorszenie ogólnej sytuacji: w woj. warmińsko – mazurskim wpływ PO KL 

wyniósł +7,4% (całkowita zmiana SMRP -21,5%), w podkarpackim odpowiednio +5,9% (-10,2%), 

świętokrzyskim +5,5% (-2,5%), podlaskim +5,1% (-20,5%). Wyjątkiem jest woj. lubelskie, w którym 

jako jedynym w Polsce Wschodniej sytuacja na rynku pracy poprawiła się (zmiana SMRP +7,2%), ale 

wpływ POKL wyniósł jedynie +3,9%. Średni wpływ interwencji w obszarze rynku pracy w regionach 

Polski Wschodniej wyniósł +5,6%. Również w pozostałych obszarach wsparcia w ramach PO KL 

(integracji społecznej, edukacji, adaptacyjności pracowników, potencjału instytucjonalnego) 

odnotowano pozytywny wpływ programu na zachodzące zmiany. 

Analiza statystyczna przeprowadzona na poziomie powiatów wskazuje natomiast, że wpływ 

zróżnicowania wysokości interwencji z UE na zmianę lokalnych wskaźników rynku pracy nie był 

istotny statystycznie. Analiza metodą estymacji przez dopasowanie badała, jaki wpływ na zmianę 

sytuacji na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy miało zróżnicowanie wysokości dofinansowania 

per capita185 w obszarach tematycznych dotyczących rynku pracy oraz dofinansowania per capita 

ogółem z funduszy UE. W każdym z przyjętych wariantów, wyniki wskazują na brak statystycznie 

istotnego wpływu zróżnicowania interwencji UE na redukcję stopy bezrobocia lub wzrost odsetka 

pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym na poziomie powiatów. Dzieje się tak, pomimo 

występowania istotnej korelacji między wysokością dofinansowania z UE per capita a dynamiką 

spadku stopy bezrobocia w latach 2006-2014, który jednak wynika przede wszystkim z wyższego 

bazowego poziomu stopy bezrobocia w 2006 r. (powiaty o podobnej stopie bezrobocia w 2006 r. 

                                                           
183

 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte 
rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji programu, Laboratorium Badań Strukturalnych, 
Warszawa 2015 
184

 Syntetyczny Miernik Rynku Pracy składa się z następujących wskaźników cząstkowych: wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 15-24 – stymulanta, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 – stymulanta, wskaźnik 
zatrudnienia 25-54  stymulanta, udział długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w ogóle bezrobotnych 
– destymulanta, odsetek wyrejestrowanych bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy (wskaźnik efektywności 
urzędów pracy) – stymulanta, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym – stymulanta, wskaźnik obciążenia instytucji rynku pracy (liczba klientów przypadająca na 1 
pośrednika pracy) – destymulanta 
185

 Analiza opierała się na podziale powiatów w zależności od wysokości dofinansowania per capita na 4 
kwartyle, i porównanie wyników otrzymanych przez powiaty z I i IV kwartyla (o najniższym i najwyższym 
dofinansowaniu z funduszy UE per capita) 
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osiągnęły podobną dynamikę jej spadku w latach 2006-2014, niezależnie od różnic w wysokości 

otrzymanego dofinansowania z UE). Należy jednak dodać, że ponieważ badano jedynie wpływ 

zróżnicowania wsparcia między powiatami o najwyższym i najniższym poziomie dofinansowania, a 

nie całego wsparcia, brak jest wystarczających podstaw do stwierdzenia nieskuteczności interwencji. 

 

Efekty mikroekonomiczne 

Na poziomie mikroekonomicznym, wnioski płynące z dostępnych ewaluacji można podzielić na 3 

główne kategorie: 

Wyniki badań dla Polski ogółem wskazują, że efektywność zatrudnieniowa osób objętych 

wsparciem jako osoby niepracujące wyniosła 44% po 6 miesiącach oraz 52% po 18 miesiącach od 

zakończenia uczestnictwa w programie. Wsparcie charakteryzowało się dosyć wysoką trwałością: 

spośród pracujących po 6 miesiącach, rok później 75% utrzymało się w zatrudnieniu. Spośród 

niepracujących po 6 miesiącach, 32% znalazło pracę w ciągu kolejnego roku.186 

Efektywność zatrudnieniowa różniła się w poszczególnych priorytetach: w priorytecie VI (Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich) – 58% osób objętych wsparciem pracowało po 6 miesiącach, 68% po 18 

miesiącach, w priorytecie VII (Promocja integracji społecznej) – 29% po 6 miesiącach, 36% po 7 

miesiącach. 

Wykres 201. Efektywność zatrudnieniowa osób objętych 

wsparciem z PO KL jako niepracujące, 6 i 18 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie 

Wykres 202. Przepływy między pracującymi a 

niepracującymi 6 i 18 miesięcy po zakończeniu udziału w 

programie 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z IV fali “Badania skuteczności wsparcia 

realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, PAG Uniconsult, Warszawa 2014 

 

Deklarowany przez uczestników zatrudnieniowy efekt netto wsparcia jest znaczący: 66% 

pracujących po 6 miesiącach, i 49%, które znalazły pracę między 6 a 18 miesiącem, uznało wpływ 

programu jako znaczący. Wpływ wsparcia na zatrudnienie jest najwyższy wśród osób z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym, wśród osób młodych (korzystających głównie ze staży) 

oraz samozatrudnionych (odbiorców dotacji). 
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 Raport końcowy z IV fali Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego 
PO KL 2007-2013, PAG Uniconsult, Warszawa 2014 
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Do czynników sprzyjających podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia należały: wykształcenie (co najmniej 

średnie, najbardziej – wyższe), płeć (przewaga mężczyzn) oraz młody wiek. Wśród czynników 

negatywnie oddziałujących na podjęcie i utrzymanie pracy odnotowano wiek 50+, niskie 

wykształcenie (co najwyżej gimnazjalne), niepełnosprawność, bierność zawodowa, zagrożenie 

wykluczeniem społecznym. 

W województwach Polski Wschodniej, efektywność zatrudnieniowa osób objętych wsparciem jako 

niepracujące była największa w województwie podkarpackim (55% po 18 miesiącach, 42% po 6 

miesiącach) i warmińsko – mazurskim (odpowiednio 53% i 45%). Niższe wskaźniki osiągnięto w 

województwach lubelskim (48% i 43%), podlaskim (47% i 36%), najniższe – w świętokrzyskim (40% i 

35%). Autorzy badania wskazują jednak, że powyższe zróżnicowania wynikają przede wszystkim ze 

zróżnicowania grup docelowych objętych wsparciem (np. w kontekście wykształcenia, wieku, płci 

uczestników) oraz specyfiki lokalnych rynków pracy, nie zaś skuteczności programu w poszczególnych 

województwach. 

Wykres 5. Efektywność zatrudnieniowa osób objętych wsparciem z PO KL jako niepracujące, 6 i 18 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie, wg województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z IV fali “Badania skuteczności wsparcia 

realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, PAG Uniconsult, Warszawa 2014 

 

Osoby objęte w Polsce ogółem wsparciem jako pracujące 1,5 roku zakończeniu udziału w projekcie 

w zdecydowanej większości (94%) nadal pracują. Najniższy wskaźnik pozostawania przy pracy 

dotyczy osób młodych (w wieku 15-24 lata) – zaledwie 46% z nich utrzymało się w zatrudnieniu. W 

grupie 25-49 oraz 50+ udział osób pracujących po 18 miesiącach wyniósł aż 98%. Osoby, które 

zadeklarowały, że obecnie nie pracują, a zostały objęte wsparciem jako pracujące, w zdecydowanej 

większości jako powód odejścia (80% odpowiedzi) deklarują niezadowolenie z warunków pracy, a 

więc odeszły z własnej woli. 

Blisko 40% uzyskało wyższe stanowisko lub rozpoczęło pracę wymagającą wyższych umiejętności. 

W dość znacznym (średnia ocena 6,2 w 10-stopniowej skali) stopniu odbierają to jako efekt 

uczestnictwa w programie. Ponad połowa (52%) uczestników zadeklarowała wzrost dochodów 

netto od zakończenia udziału, ale wpływ wsparcia na wzrost dochodów ocenia jako przeciętny (4,1 

na 10). 
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Uczestnicy programu w znaczącym stopniu wykorzystują w wykonywanej pracy wiedzę i 

umiejętności zdobyte podczas udziału w projekcie (średnia ocena 3,3 w 4-punktowej skali).187 

Przeżywalność firm założonych z wykorzystaniem dotacji w Polsce ogółem wyniosła 68% po 2 latach i 

56% po 3 latach od założenia. Wyższą przeżywalność mają firmy założone przez mężczyzn, osoby w 

wieku 25-49, wsparte jako pracujące, z wykształceniem wyższym. Przeżywalności sprzyja też m.in. 

fakt, że właściciel założyłby firmę nawet bez otrzymania dotacji, wysokość własnych środków 

finansowych, specjalistyczne i pogłębione szkolenia, oraz zindywidualizowane doradztwo. Najniższą 

przeżywalnością charakteryzują się firmy założone przez osoby z wykształceniem co najwyżej 

gimnazjalnym (51% po 2 latach i 32% po 3 latach), w wieku 50+ (odpowiednio 58% i 42%) oraz 

założone przez osoby długotrwale bezrobotne (60% i 43%). Wśród najważniejszych przyczyn 

zaprzestania działalności wymieniano: słabe wyniki finansowe firmy oraz niemożność opłacenia ZUS 

w pełnej wysokości (po zakończeniu okresu preferencyjnej stawki). 

Udział firm powstałych dzięki dotacji z komponentu regionalnego PO KL wśród ogółu założonych 

firm w latach 2008-2013 wyniosła w skali kraju 12%. W Polsce Wschodniej, odsetek ten jest 

znacząco wyższy: od 13% w podlaskim, 14% w lubelskim oraz 15% w warmińsko – mazurskim, do 18% 

w podkarpackim i świętokrzyskim. Możliwość uzyskania dotacji na założenie działalności 

gospodarczej ma więc istotny wpływ na liczbę powstających przedsiębiorstw – szczególnie, że w wg 

deklaracji uczestników, tylko co 3 z nich założyłby firmę dzięki preferencyjnej pożyczce zamiast 

dotacji.188 

Wykres 5. Udział firm powstałych dzięki dotacji z PO KL wśród ogółu firm założonych w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport końcowy z IV fali “Badania skuteczności wsparcia 

realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, PAG Uniconsult, Warszawa 2014 

 

 

  

                                                           
187

 Ibidem 
188

 Ibidem 
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4.3 Dostępność i infrastruktura techniczna 
 

4.3.1 Perspektywa strategiczna 

 

Strategia Rozwoju Polski Wschodniej z 2008 roku zakładała wzrost spójności terytorialnej 

makroregionu jako jeden ze swych celów strategicznych. Cel ten obejmował priorytety dedykowane 

zwiększeniu dostępności komunikacyjnej (z działaniami skoncentrowanymi głównie na rozbudowie 

infrastruktury) oraz budowaniu społeczeństwa informacyjnego (zawierający bardzo wiele postulatów 

zadaniowych - w tym konieczności realizacji projektów systemowych na poziomie całego kraju).   

Strategia 

rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

Polski 

Wschodniej 

wersja z 2008 

r. 

 spójność terytorialna jednym z celów strategicznych 

 priorytet 4: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski 
Wschodniej poprzez rozwijanie infrastruktury 

o Strategiczne znaczenie wzrostu poziomu dostępności terytorialnej Polski 
Wschodniej 

o Dostępność w zakresie komunikacji drogowej uwzględniająca korytarze 
transportowe międzynarodowe i krajowe 

o Dostępność w zakresie komunikacji szynowej uwzględniająca korytarze 
transportowe międzynarodowe, krajowe i regionalne 

o Dostępność Polski Wschodniej w zakresie komunikacji lotniczej 
o Priorytet dla poprawy dostępności do stolicy kraju i innych centrów 

gospodarczych 
o Znaczenie poprawy dostępności z Polski Wschodniej do sąsiadujących 

województw 
o Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych w ramach Polski Wschodniej 

 priorytet 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na 
wiedzy 

o Cyfrowa Polska w Polsce Wschodniej, czyli rozwój doradztwa i szkoleń dla 
małych i średnich firm w gospodarce opartej na wiedzy 

o Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowanie społeczeństwa 
opartego na wiedzy w Polsce Wschodniej 

o Zwalczanie wykluczenia cyfrowego poprzez rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

o Tworzenie warunków dla skutecznego wdrażania w Polsce Wschodniej 
Programu „e-Polska” 

o Informatyzacja administracji publicznej (e-administracja) 
o Informatyzacja systemu edukacji (e-edukacja) 
o Informatyzacja ochrony zdrowia (e-zdrowie) 

o Tworzenie warunków dla telepracy (e-praca) 

aktualizacja z 

2013 r. 

 mniejszy nacisk na infrastrukturę lotniczą 

 znacznie zmniejszona waga zadań związanych z rozwojem 
infrastruktury teleinformatycznej, koncentracja na e-usługach 

 włączenie do strategii celu polegającego na wzmocnieniu 
infrastruktury elektroenergetycznej makroregionu 

strategie 

rozwoju 

województw 

Polski 

Wschodniej 

II generacja 
 duży nacisk na rozwój infrastruktury, bez jednoznacznego 

wyartykułowania celów tych działań 

 silniejsza koncentracja na stymulowaniu współpracy transgranicznej 

III generacja 

 większy nacisk na poprawę dostępności przestrzennej, powiązanie 
rozwoju infrastruktury transportowej ze stymulowaniem rozwoju 
obszarów problemowych/strategicznej interwencji 

 silniej podkreślane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego 

 infrastruktura teleinformatyczna częściej podkreślana jako czynnik 
kreowania dostępności lub innowacyjności 
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Aktualizacja SRPW z 2013 roku znacząco przesunęła akcenty w omawianym obszarze. Mniejszą rangę 

otrzymały tematy, w których interwencja w latach 2007-2013 w dużej mierze zaspokoiła potrzeby 

makroregionu. Obecny dokument silniej podkreśla wzrost dostępności transportowej stolic 

województw, zarówno w stosunku do swej przestrzeni regionalnej, jak i największych ośrodków 

miejskich w pozostałej części Polski. Nowa strategia wprowadziła także cel dedykowany wzmocnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego Polski Wschodniej.   

Strategie rozwoju województw II generacji często koncentrowały się na rozwoju infrastruktury jako 

celu „samym w sobie”. W mniejszym stopniu podkreślano konieczność terytorializacji interwencji. 

Obecne dokumenty, podobnie jak w SRPW z 2013 roku, również podniosły rangę energetyki, częściej 

podporządkowywały obszar społeczeństwa informacyjnego dostępności przestrzennej oraz 

innowacyjności.   

W kolejnych podrozdziałach koncentrujemy się przede wszystkim na analizie skali i struktury 

interwencji, jaka trafiła do Polski Wschodniej w perspektywie 2007-2013, a także nad jej 

efektywnością i skutecznością w kontekście wypełniania założeń SRPW z 2008 roku, obowiązującej 

przez większość badanego okresu.  

 

4.3.2 Analiza skali i struktury interwencji 

 

Transport 

Infrastruktura transportowa stanowiła najsilniej wsparty obszar z funduszy europejskich w Polsce 

Wschodniej. Dofinansowanie transportu w makroregionie wyniosło 26,7 mld zł, co stanowiło 27,3% 

wszystkich środków polityki spójności na ten obszar w kraju. Tym samym, średnia wartość wsparcia 

na 1 mieszkańca w Polski Wschodniej była znacznie wyższa (3267 zł) niż w pozostałej części Polski 

(2546 zł).  

W strukturze dofinansowania unijnego przeważał PO IŚ, którego wsparcie w województwach 

warmińsko-mazurskim i podkarpackim należało do najwyższych w kraju (2940 zł i 2851 zł na 1 

mieszkańca - wyższe zanotowano jedynie w województwie łódzkim). Wynikało to m.in. z realizacji 

kluczowych inwestycji transportu drogowego (autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 7) oraz 

kolejowego (linia kolejowa E 30 oraz E 65). W pozostałych województwach Polski Wschodniej 

absorpcja PO IŚ była niska (lubelskie – 1514 zł; świętokrzyskie – 1286 zł; podlaskie – 685 zł, najniższa 

w kraju). Istotnie rekompensowano ją środkami PO RPW oraz RPO. W przypadku ostatniego 

programu, zarówno województwo podkarpackie, jak i warmińsko-mazurskie także cechowały się 

wysokim wsparciem (w warmińsko-mazurskim – najwyższe w Polsce, 1024 zł na 1 mieszkańca). 

Województwo podlaskie wyróżniał natomiast najbardziej wyrównany udział wszystkich trzech 

programów polityki spójności finansujących obszar transportu.  
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Wykres 203. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na transport w latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Porównując strukturę interwencji w zakresie transportu należy uznać, że w najsilniej wspieranym 

obszarze obejmującym autostrady i drogi ekspresowe, do Polski Wschodniej trafiła ilość środków 

adekwatna do potencjału demograficznego. Makroregion osiągnął jednak wyraźną przewagę pod 

względem wsparcia dróg regionalnych i lokalnych ze względu na wyższy udział interwencji w RPO 

oraz dodatkowe środki PO RPW.  

Przewaga Polski Wschodniej teoretycznie widoczna jest także w inwestycjach transportowych, choć 

na ten cel pozostałe województwa korzystały przede wszystkim ze środków znajdujących się w 

kategorii interwencji dedykowanej ochronie środowiska (temat priorytetu ekologiczny transport).189 

Wyraźnie słabiej w makroregionie wspierano linie kolejowe (poza liniami kolejowymi wchodzącymi w 

skład sieci TEN-T - E-65 oraz E-20), inteligentne systemy transportowe, a także transport 

multimodalny oraz wodny. 

  

                                                           
189

 Przyporządkowanie wynikało z zapisów linii demarkacyjnej. Zdecydowaliśmy się w tej analizie nie zmieniać 
przyporządkowania tematów priorytetu do kategorii interwencji. 
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Wykres 204. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z transportem (w mld zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W przypadku wsparcia lotnisk, inwestycje infrastrukturalne w trzech województwach (lubelskie – 

Port Lotniczy Lublin -Świdnik, podkarpackie – Rzeszów-Jasionka oraz warmińsko-mazurskie: Olsztyn-

Mazury) korzystały ze środków proporcjonalnych do potencjału demograficznego makroregionu 

(21,6% wszystkich środków na ten cel w kraju). Ze środków RPO w województwie podlaskim 

sfinansowano także przygotowanie studium wykonalności dla lotniska regionalnego Białystok-

Krywlany. 

 

Wykres 205. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca w podziale na kategorie interwencji związane z transportem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 
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Porównując strukturę interwencji w przekroju międzywojewódzkim należy podkreślić bardzo wysoki 

udział warmińsko-mazurskiego (21,6%) oraz lubelskiego (20%) w ogólnokrajowym dofinansowaniu 

ścieżek rowerowych. Wynikało to przede wszystkim ze wsparcia PO RPW, w ramach którego 

realizowano projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej.  

Wykres 206. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji funduszy polityki spójności związanych z transportem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W przypadku infrastruktury transportowej innej niż kolejowa, drogowa i lotnicza, na interwencję 

funduszy UE większy wpływ miały uwarunkowania geograficzne, społeczno-gospodarcze oraz 

strategiczne. Tym samym fundusze UE przeznaczone na transport morski trafiły wyłącznie do regionu 

warmińsko-mazurskiego (głównie w postaci modernizacji portu w Elblągu), na transport 

intermodalny w lubelskim (terminal EUROPORT w Małaszewiczach), zaś na transport wodny 

śródlądowy w podlaskim i warmińsko-mazurskim.  

Analizując zróżnicowanie przestrzenne wsparcia, należy pamiętać, że w jego przypadku zostały 

wyłączone inwestycje wchodzące w skład programu TEN-T, koncentrując się na infrastrukturze 

transportowej o zasięgu regionalnym i lokalnym. Tym samym najwięcej środków trafiło do powiatów 

województwa świętokrzyskiego oraz północnej części podkarpackiego. Wyższa absorpcja funduszy 

polityki spójności widoczna jest także w przygranicznych powiatach województwa podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego. Nieco mniejsze środki wsparły powiaty podregionu łomżyńskiego w 

województwie podlaskim, powiat krośnieński ziemski w podkarpackim oraz mrągowski w warmińsko-

mazurskim. Co ciekawe, poza Białymstokiem żadna ze stolic wojewódzkich Polski Wschodniej nie 

znalazła się w pierwszym kwartylu najsilniej wspartych gmin. Rozkład przestrzenny wsparcia wyraźnie 

wskazuje także na realizację pojedynczych inwestycji wojewódzkich - np. drogi wojewódzkiej nr 512 

w warmińsko-mazurskim (stąd m.in. wyższa alokacja w powiecie elbląskim i lidzbarskim).  
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Mapa 42. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach na transport w okresie 2007-2013 (w zł) 

Mapa 43. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
transport w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w 

okresie 2007-2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, środki unijne wsparły infrastrukturę transportową w skali większej niż wynikałoby to 

z proporcji demograficznych. Wyższa absorpcja widoczna jest w szczególności w obszarze dróg 

regionalnych i lokalnych, a także tras rowerowych. PO RPW miał w tych dziedzinach bardzo istotne 

znaczenie i w niektórych województwach wyrównał słabszą absorpcję PO IŚ. Skala absorpcji na 

poziomie lokalnym w dużej mierze zależała od realizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych, co 

rzutowało na silne zróżnicowanie terytorialne, widoczne zwłaszcza w województwach podkarpackim i 

warmińsko-mazurskim.  

 

Energetyka 

W okresie 2007-2013 energetyka na tle innych obszarów posiadała niewielki udział w funduszach 

polityki spójności. Dofinansowanie UE wszystkich projektów energetycznych realizowanych w Polsce 

wyniosło 9,5 mld zł. Do makroregionu trafiło łącznie 25,2% unijnego wsparcia na dofinansowanie 

energetyki, czyli więcej, niż wynikałoby z potencjału ludnościowego Polski Wschodniej.  

W strukturze interwencji Polski Wschodniej przeważał PO IŚ (55,7%), niemniej udział programów 

regionalnych był znacznie wyższy niż w pozostałej części kraju.190 Wynikało to szczególnie z dużego 

udziału energetyki w programie regionalnym województwa lubelskiego, które na energetykę 

przeznaczyło najwięcej pieniędzy w Polsce – zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i na 1 

mieszkańca. Fundusze UE w ramach PO IŚ na energetykę trafiły do Polski Wschodniej w niższym 

wymiarze (164 zł w stosunku do 174 zł na 1 mieszkańca), co wynikało z rekordowej absorpcji w 

województwie zachodniopomorskim. Tym samym wyższe wsparcie energetyki w Polsce Wschodniej 

było raczej efektem środków RPO - których skala szczególnie wyraźnie widoczna jest w województwie 

lubelskim i świętokrzyskim.  

                                                           
190

 Należy także wziąć pod uwagę algorytm 80/10/10, preferujący regiony Polski Wschodniej w alokacji środków 
na regionalne programy operacyjne ogółem.    
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Wykres 207. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na energetykę w latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Interwencja polityki spójności w obszarze energetyki znacząco różniła się pomiędzy Polską 

Wschodnią a pozostałą częścią kraju ze względu na tematy wsparcia. W Polsce Wschodniej znacznie 

więcej środków pochłonęła rozbudowa w ramach sieci energetycznych systemu TEN-E (korytarz 

elektroenergetyczny z Litwą, budowany w podlaskim i warmińsko-mazurskim), a także instalacje 

wykorzystujące energię słoneczną. W obydwu kategoriach do makroregionu trafiło ponad 60% 

środków. Prawie połowa (46,5%) funduszy polityki spójności na pozyskiwanie energii z biomasy 

również trafiła do Polski Wschodniej. Zdecydowanie mniejszy był udział funduszy przeznaczonych na 

energię wiatrową (9%), które wraz z efektywnością energetyczną stanowiły bardzo znaczącą część 

interwencji w pozostałych województwach, podobnie jak infrastruktura gazownicza.  

O ile część inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną i gazowniczą była wynikiem 

strategicznych decyzji na poziomie krajowym (i realizowano je w trybie indykatywnym w ramach PO 

IŚ), ciekawych wniosków dostarcza międzyregionalna analiza struktury interwencji w obszarze 

odnawialnych źródeł energii.  
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Wykres 208. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca w podziale na kategorie interwencji związane z energetyką w 
liczbach bezwzględnych (w mld zł, lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (w zł, prawy wykres)  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Jak wspomniano wcześniej, w województwie lubelskim wydatkowano najwięcej funduszy polityki 

spójności na technologie pozyskujące energię ze słońca w Polsce (41,7%). Inwestycje w wiatr 

przeważały w podlaskim i podkarpackim, w biomasę - w warmińsko-mazurskim (21,2% wszystkich 

środków). W pozostałych rodzajach OZE, ponownie wyróżniają się województwa warmińsko-

mazurskie i podlaskie, gdzie realizowano liczne, choć niewielkie projekty polegające na instalacji 

pomp ciepła i kolektorów słonecznych w instytucjach publicznych.  

Wykres 209. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji funduszy polityki spójności związanych z energetyką 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W obszarze efektywności energetycznej, największy udział w strukturze interwencji (10,4% 

dofinansowania UE) zanotowało województwo podkarpackie, do czego wydatnie przyczyniła się 

budowa bloku kogeneracyjnego przez PGE Górnictwo i Energetyka w Rzeszowie.  
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We wszystkich powiatach Polski Wschodniej realizowano inwestycje energetyczne z udziałem 

funduszy polityki spójności. W największym stopniu wsparcie trafiło do powiatów w województwach 

lubelskim i podlaskim, do czego przyczyniła się interwencja związana z energią słoneczną (lubelskie) 

oraz biomasą (lubelskie, ale także powiat stalowowolski oraz miasto Elbląg). Powiat biłgorajski dzięki 

wsparciu RPO WL w największym stopniu wykorzystywał środki na pozyskiwanie energii słonecznej 

Mapa 44. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach na energetykę w okresie 2007-2013 (w zł) 

Mapa 45. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
energetykę w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w 

okresie 2007-2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W znacznie mniejszym stopniu fundusze na OZE trafiły do województwa świętokrzyskiego. Analizując 

natomiast rozkład środków polityki spójności przeznaczonych na instalacje wiatrowe, pojawiły się 

one jedynie w kilku powiatach Polski Wschodniej (przemyski, krośnieński, sejnieński).   

Jeszcze bardziej zróżnicowany jest rozkład przestrzenny projektów związanych z efektywnością 

energetyczną. O ile miasta wojewódzkie w Polsce Wschodniej wsparto w dość dużym stopniu 

(wszystkie prócz Kielc przekroczyły poziom 130 zł na 1 mieszkańca), to wyraźnie mniej pieniędzy 

trafiło do przygranicznych miast subregionalnych (Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Przemyśl). Również 

interwencja w obszarze efektywności energetycznej cechowała się wyraźnym zróżnicowaniem 

regionalnym. Widoczna jest istotnie słabsza absorpcja tego rodzaju inwestycji w województwie 

warmińsko-mazurskim. W powiatach nowomiejskim, braniewskim i giżyckim nie realizowano ani 

jednej takiej inwestycji, podobnie jak w środkowej i południowej części województwa lubelskiego.   
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Mapa 46. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach  na inwestycje w OZE (kategorie interwencji 39-

42) w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)  

Mapa 47. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
efektywność energetyczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

powiatu w okresie 2007-2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że strumień funduszy w obszarze energetyki był w Polsce 

Wschodniej wyższy niż wynikałoby z potencjału demograficznego makroregionu. W dużej mierze 

spowodowały to inwestycje w instalacje wykorzystujące OZE inne niż wiatr (większy potencjał w 

zakresie biomasy i energii słonecznej) w ramach RPO. Udział Polski Wschodniej w interwencji 

dedykowanej efektywności energetycznej był zbliżony do jej potencjału demograficznego, jednak 

środki na ten cel trafiły głównie do miast wojewódzkich. Słabsza absorpcja w tym temacie 

charakteryzowała natomiast powiaty ziemskie w województwie warmińsko-mazurskim oraz w 

środkowej i południowej części lubelskiego.  

 

Infrastruktura teleinformacyjna 

W Polsce Wschodniej wykorzystano 29,2% środków polityki spójności na inwestycje w zakresie 

społeczeństwa informacyjnego. Różnica między średnią wsparcia makroregionu (398 zł na 1 

mieszkańca) a pozostałą częścią kraju (385 zł) nie jest jednak duża, co wynikało m.in. z bardzo 

wysokiej kwoty w województwie mazowieckim. Znaczna część funduszy PO IG trafiła do dużych miast 

wojewódzkich, ze względu na silniejszą koncentrację instytucji oraz firm informatycznych. 

Na poziomie poszczególnych województw, podlaskie (457 zł) oraz warmińsko-mazurskie (412 zł) 

osiągnęły najwyższy poziom wsparcia infrastruktury teleinformatycznej w Polsce, natomiast 

podkarpackie i lubelskie zyskały zbliżony rezultat (396 zł oraz 393 zł). Najmniej środków trafiło zaś do 

województwa świętokrzyskiego (338 zł) – zarówno w RPO, jak i w PO RPW przy, co ciekawe, dość 

wysokiej interwencji w tym województwie w ramach PO IG (123 zł).  
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Wykres 210. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na infrastrukturę teleinformatyczną w latach 2007-
2013 (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Struktura interwencji polityki spójności w poszczególnych tematach wskazuje na wyraźnie większy 

udział Polski Wschodniej w budowie sieci szerokopasmowej (prawie 50%). Najwyższe środki na ten 

cel trafiły do województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego (odpowiednio 13,1% oraz 10,6% 

dofinansowania UE na ten cel w kraju).  

Wykres 211. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z infrastrukturą teleinformatyczną  
w liczbach bezwzględnych (w mld zł, lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (w zł, prawy wykres) 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Wysokość interwencji w zakresie e-usług, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w MŚP była 

zbliżona do potencjału demograficznego Polski Wschodniej. Analiza zróżnicowania 

międzyregionalnego w tym obszarze interwencji wskazała, że wsparcie e-usług w sektorze 
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publicznym było najwyższe w województwie podlaskim i podkarpackim, zaś drugie wskazane 

województwo wyróżniało się także największym udziałem wsparcia e-usług w MŚP.  

Wykres 212. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji funduszy polityki spójności związanych z infrastrukturą 
teleinformatyczną 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Rozkład przestrzenny wsparcia infrastruktury teleinformatycznej pozwala stwierdzić, że wsparcie 

powiatów w Polsce Wschodniej należało do bardzo wysokich. Jedynie pojedyncze powiaty z Polski 

Wschodniej znalazły się w ostatnim kwintylu.  

Najwięcej środków na 1 mieszkańca trafiło do północnej części województwa lubelskiego, 

południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, a także większości miast 

subregionalnych (Elbląg, Olsztyn, Chełm, Zamość, Przemyśl, Krosno). W wartościach bezwzględnych 

wyróżniało się wsparcie w powiatach podmiejskich (kieleckim, lubelskim, rzeszowskim). Najsłabiej 

dofinansowane zostały natomiast północne i wschodnie części województwa warmińsko-

mazurskiego (powiaty: bartoszycki, piski, olecki, węgorzewski), znajdujące się w pierwszym kwartylu 

najsłabiej wspartych jednostek w Polsce.  

Samorządy wojewódzkie były najważniejszym beneficjentem infrastruktury teleinformatycznej 

w Polsce Wschodniej. Wynikało to m.in. z realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej. Projekt ten (realizowany z RPW) istotnie wpłynął na strukturę funduszy polityki 

spójności. W makroregionie większy udział wśród beneficjentów miały także podmioty publiczne 

(również np. publiczne instytucje opieki zdrowotnej), przy mniejszej roli gmin i przedsiębiorstw. 

Największe środki polityki spójności trafiły do północnej części województwa lubelskiego, 

południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, a także większości miast 

subregionalnych (Elbląg, Olsztyn, Chełm, Zamość, Przemyśl, Krosno). W wartościach bezwzględnych 

wyróżniały się powiaty podmiejskie (kielecki, lubelski, rzeszowski). Najsłabiej dofinansowane zostały 

natomiast inwestycje w północnej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 

(powiaty: bartoszycki, piski, olecki, węgorzewski), które znalazły się w pierwszym kwintylu jednostek 

w Polsce o najniższej ilości środków w Polsce.  
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Mapa 48. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach  na inwestycje w infrastrukturę 

teleinformatyczną w latach 2007-2013 (w zł) 

Mapa 49. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
infrastrukturę teleinformatyczną w przeliczeniu na 1 

mieszkańca powiatu w okresie 2007-2013 (w zł)) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, podobnie jak w obszarze transportu i energetyki, Polskę Wschodnią wyróżniał 

wyższy poziom absorpcji środków UE przeznaczonych na infrastrukturę teleinformatyczną niż 

potencjał demograficzny makroregionu. Wynikało to z wyższych środków przeznaczonych na budowę 

sieci szerokopasmowych. Szczególnie należy podkreślić najwyższe wsparcie w obszarze 

społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim oraz stosunkowo słaby udział interwencji 

w świętokrzyskim, które z kolei charakteryzowała wyższa absorpcja środków na e-usługi. 

W przypadku PROW orz PO RYBY inwestycje z sekcji dostępność i infrastruktura techniczna znalazły 

się wewnątrz działań dedykowanych innowacyjności i konkurencyjności, a także poziomowi życia 

i ochronie środowiska. Bardzo szeroki pakiet interwencji działań obydwu programów uniemożliwił 

wydzielenie inwestycji związanych z transportem, energetyką i infrastrukturą teleinformatyczną ze 

środków 3.3 PO RYBY (gdzie i tak stanowiły bardzo niewielką część) oraz z działań 321/313 PROW.  

Zdecydowaliśmy, że wszystkie inwestycje w tym obszarze zostaną omówione zbiorczo w części 

dedykowanej poziomowi życia i ochronie środowiska.  
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4.3.3 Analiza oddziaływania i znaczenia interwencji 

 

Interwencja w ramach funduszy unijnych 2007-2013 w większym stopniu odpowiadała za zwiększenie 

dostępności drogowej niż w pozostałej części Polski. Wyraźnie wskazuje na to efekt netto funduszy 

UE w zakresie poprawy dostępności stolic regionalnych - szczególnie w Białymstoku (90,9%), 

Olsztynie (81,9%), Lublinie i Kielcach (81,9%).  

Wykres 213. Poprawa dostępności miasta wojewódzkiego w latach 2004-2013 względem dojazdu do pozostałych stolic 
regionalnych w minutach (posortowana według udziału efektu netto FUE) 

 

Źródło: IGiPZ PAN
191

 

 

Ogólna poprawa dostępności transportowej była większa w innych dużych ośrodkach (Łódź, Gdańsk, 

Warszawa, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra). Autostrady (A4) oraz drogi ekspresowe 

budowane z funduszy UE istotnie hamowały jednak dywergencję na terenie Polski Wschodniej (w 

większości powiatów za ponad 50% wartości WMDT na terytorium całego makroregionu - poza 

warmińsko-mazurskim - odpowiadały fundusze UE). Tak czy inaczej, efekt był niższy, niż zakładano, 

pomimo tego, że dopiero od 2011 następuje dynamiczny wzrost oddanych do użytku odcinków dróg 

ekspresowych i autostrad.192 

Środki PO RPW pozwoliły natomiast na znaczącą poprawę połączeń międzyregionalnych - do czego 

także przyczyniła się budowa mostów na Wiśle oraz części obwodnic w ramach wybudowanych lub 

zmodernizowanych dróg krajowych i wojewódzkich. W załączniku do niniejszego raportu 

przedstawiamy studium przypadku Białegostoku, w którym efekt netto funduszy UE w poprawie 

dostępności transportowej był najwyższy i w którym fundusze UE z PO RPW stanowiły największy 

udział.  

                                                           
191

 Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, IGiPZ 
PAN, Warszawa, 2013 
192

 Ibidem. 
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Interwencja funduszy UE niestety w bardzo niewielkim stopniu zmieniła sytuację obszarów 

peryferyjnych, położonych przy wschodniej granicy Polski. W niewystarczającym stopniu udrożniła 

także połączenia z sąsiadującymi krajami, co z jednej strony wynikało z zaniechania lub opóźnienia 

niektórych inwestycji na poziomie krajowym (np. S-19), z drugiej strony zaś z priorytetów przyjętych 

strategii regionalnych w zakresie rozbudowy sieci drogowej, które omówione są poniżej. 

Przyjęte strategie kreowania sieci drogowej istotnie rzutowały na skuteczność interwencji poziomu 

regionalnego.193 W zależności od przyjętego podejścia, można podzielić je następująco: 

 strategia poprawy dostępności do głównego ośrodka (przyjęta przez województwo 

świętokrzyskie); 

 strategia rozwoju dróg w regionach o najgorszej dostępności (przyjęta przez województwo 

warmińsko-mazurskie); 

 strategia wspomagania inwestycji szczebla krajowego (przyjęta przez województwo łódzkie, a 

częściowo także pomorskie); 

 strategia koncentracji inwestycji w jednej części regionu (przyjęta przez województwo śląskie). 

W wielu regionach wystąpiła także strategia mieszana lub też region nie definiował jasnych założeń w 

tej kwestii - w żadnym jednak kreowanie połączeń transgranicznych nie zostało podniesione do rangi 

priorytetu.  

Przyjęte strategie kreowania sieci drogowej rzutowały także na preferowany typ wsparcia projektów. 

Niektóre regiony koncentrowały się na długich ciągach tras, inne zaś stawiały na drogi poprowadzone 

po nowym śladzie (np. obwodnice) lub węzłowe inwestycje w głównych miastach.194 Obok dróg 

wojewódzkich w ramach RPO wspierano także drogi lokalne. Badania wsparcia transportu 

drogowego w województwie podkarpackim195 i świętokrzyskim196 wskazały na ich niewielką 

komplementarność, co przekładało się także na słabszą poprawę efektywności całej sieci na poziomie 

regionu. W województwie podkarpackim środki RPO na infrastrukturę drogową trafiły przede 

wszystkim do północnej części regionu, znacznie lepiej skomunikowanej niż peryferyjne obszary w 

jego południowej części, cechujące się najsłabszą dostępnością w kraju i wysokim potencjałem 

turystycznym.197  

Niezbadane są jeszcze efekty wsparcia transportu kolejowego w ramach funduszy UE. Wstępne 

wnioski wskazują, że największy czas skrócenia przejazdu nastąpił na kluczowych odcinkach linii 

kolejowych E-65 oraz E-20 (należących do sieci TEN-T). Na pewno istotnie poprawiła się także jakość 

oferty na głównych odcinkach kolejowych, której flagowym symbolem jest nowy tabor spółek 

samorządowych oraz pociągi EIP, sfinansowane z PO IŚ. Należy jednak zwrócić uwagę, że na odcinku 

Gdynia Główna - Warszawa Centralna w województwie warmińsko-mazurskim zatrzymują się tylko w 

jego zachodniej części, i to na jednej stacji (Iława Główna) - stąd sam region nie czerpie z tego tytułu 
                                                           
193

 Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw, 
Warszawa, 2012. 
194

 Ibidem. 
195

 EGO, Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym 
układem komunikacyjnym, Warszawa, 2010. 
196

 Re-Source, Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013, Poznań, 2013. 
197

 Collect Consulting, Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej, Katowice, 
2014. 
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spektakularnych korzyści. Ukierunkowanie interwencji pozwala przypuszczać, że jest ona dużo słabiej 

odczuwalna na poziomie połączeń krajowych i regionalnych - zwłaszcza, że poprawa dostępności 

kolejowej Polski Wschodniej jest mocno uzależniona także od realizacji inwestycji w odcinki położone 

poza makroregionem, głównie w województwie mazowieckim.198  

Interwencja funduszy UE w temacie transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem środków 

PO RPW zostanie zbadana w 2016 roku.199 Wsparcie wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych z PO IŚ oceniono jako umiarkowanie skuteczne - głównie ze względu na niski 

priorytet tego typu projektów w politykach miejskich.200  

Fundusze europejskie w latach 2007-2013 przyczyniły się do powstania dwóch lotnisk regionalnych w 

Polsce Wschodniej (Lublin-Świdnik oraz Olsztyn-Szymany). Najdłużej działający w makroregionie port 

lotniczy Rzeszów-Jasionka, podobnie jak większość lotnisk w Polsce nie osiągnął zakładanego 

poziomu ruchu pasażerskiego, niemniej dzięki środkom PO IŚ znacząco poprawił poziom 

bezpieczeństwa.201  

W przypadku transportu rowerowego, budowa trasy GreenVelo w Polsce Wschodniej - kluczowego 

projektu o zasięgu makroregionalnym, została zakończona 2015 roku, zatem nie sposób jeszcze 

ocenić jej skuteczności. Inicjatywy dedykowane transportowi morskiemu i śródlądowemu zostały 

poddane jedynie ewaluacjom o charakterze wdrożeniowym.202 

Stosunkowo trudno jest także ocenić wpływ projektów energetycznych na rozwój społeczno-

gospodarczy Polski Wschodniej. Energetyka jako obszar istotnie poprawiający konkurencyjność była 

rozumiana jedynie w ramach interwencji polegającej na punktowym dozbrajaniu terenów 

inwestycyjnych oraz przebudowie linii napowietrznej SN15KV (realizowanej ze środków PO IŚ). 

Inwestycje w sieci elektroenergetyczne, takie jak połączenie elektroenergetyczne z Litwą na pewno 

poprawiły bezpieczeństwo energetyczne Polski, wpisując się w szersze założenia polityki państwa. Dla 

samego makroregionu wątpliwe jednak jest to, aby bezpośrednio przełożyły się na trwałe efekty 

mnożnikowe. Co więcej, aż 47% wszystkich inwestycji w OZE, stanowiących gros alokacji w obszarze 

energetyki, ukończono dopiero w latach 2014-2015.  

Zrealizowane badania ewaluacyjne, a także wykonana w module 1 analiza wskaźnikowa pozwalają 

jednak przypuszczać, że wkład funduszy europejskich w rozwój OZE nie należał do wysokich. Wydaje 

się, że sektor ten przede wszystkim napędzały inwestycje prywatne (np. farmy wiatrowe w 

województwie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano duży wzrost udziału energii produkowanej z 

OZE). Oszacowano, że wsparcie świadczone przez PO IŚ będzie w stanie pokryć ok. 0,5% 

zapotrzebowania na energię odnawialną w całym kraju (w optymistycznym wariancie) i to przy 

wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia efektu jałowej straty.203 Jedna z nielicznych ewaluacji 

                                                           
198

 Potencjalne ścieżki komplementarności w raporcie EGO: Komplementarność i synergia projektów 
realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz PROW 
na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020, Warszawa, 2009 
199

 Ministerstwo Rozwoju, Plan Ewaluacji PO PW, Warszawa, 2015 
200

 Agrotec, Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów 
transportowych realizowanych w ramach działania 8.3 POIiŚ, Warszawa, 2012 
201

 Agrotec, Ocena efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ, Warszawa, 2013 
202

 Ecorys, Analiza najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu transportu morskiego 
oraz śródlądowych dróg wodnych realizowanych w ramach działań 7.2 oraz 7.5 PO IiŚ, Warszawa, 2011 
203

 IBS, Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań 
wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, Warszawa, 2013 
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dedykowana interwencji w energetykę wskazała, że wdrażanie projektów energetycznych 

realizowanych w ramach PO IŚ i RPO w województwie świętokrzyskim przebiegało bardzo sprawnie i 

cechowało się wysoką skutecznością (realizacja wskaźników produktu i rezultatu przekraczająca 

100%),204 niemniej inne badanie wskazuje, że na obszarach wiejskich niewystarczająco wykorzystano 

fundusze UE do rozbudowy sieci gazowych i energetycznych.205 Środki funduszy UE dedykowane 

energetyce mogły być jednak skutecznie i efektywnie wykorzystywane przez lokalne społeczności - 

szczególnie na terenach mających predyspozycje dla rozwoju OZE. W większości samorządów lokalna 

polityka energetyczna, która powinna koordynować realizację inwestycji z różnych źródeł (w tym 

funduszy UE) rzadko jednak była traktowana jako równie ważna co polityka względem infrastruktury 

komunalnej.  

Na tym etapie nie sposób ocenić wkładu interwencji funduszy UE w poprawę efektywności 

energetycznej, modernizację sieci ciepłowniczych oraz wpływu tych inwestycji na sytuację materialną 

mieszkańców. Tego typu analizy przekraczają zasięg niniejszego opracowania i powinny zostać 

zbadane w dedykowanej ewaluacji.  

Interwencja w obszarze infrastruktury teleinformatycznej w Polsce Wschodniej zakładała przede 

wszystkim rozbudowę sieci szerokopasmowej oraz projekty dedykowane e-usługom. Projekt Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej, realizowany w ramach PO RPW na terenie całego makroregionu 

zakończył się w 2015 roku, stąd trudno jeszcze odnieść się do jego efektów. Wcześniejsze wsparcie 

ZPORR cechowało się umiarkowaną skutecznością, ze względu na zbyt małą wartość projektów oraz 

brak prawidłowych analiz zapotrzebowania na infrastrukturę.206 Skala obecnego przedsięwzięcia 

makroregionalnego oraz moment wdrażania pozwalają jednak postawić tezę, że mógł on mieć 

znaczenie cywilizacyjne. Jako, że w latach 2007-2013 nastąpił dynamiczny przyrost udziału 

gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w Polsce Wschodniej (z 22% w 2006 roku do 64% 

w 2013), istnieje duża szansa, że Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej mogła znacznie ułatwić 

mieszkańcom dostęp do łącza dobrej jakości.  

Infrastrukturalne wsparcie gospodarstw domowych w ramach PO IG na poziomie centralnym zostało 

ocenione w 2010 roku umiarkowanie pozytywnie. Relatywnie najwyższą efektywnością cechowała się 

interwencja wobec gospodarstw, które nie posiadały wcześniej komputera z Internetem, a także w 

tych, w których dzieci mogły wykorzystywać zakupiony sprzęt do nauki.207 Efekty interwencji w 

obszarze e-usług dla firm oraz sektora publicznego nie zostały jeszcze zbadane.  

                                                           
204

 EU-Consult, Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności 
energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 
2014-2020, Gdańsk/Kielce, 2014. 
205

 FUNDEKO, Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, Warszawa, 
2011. 
206

 ECDF, Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego, Poznań, 2008; Zauważamy jednak, że cytowanych wniosków nie można 
bezpośrednio odnosić do Polski Wschodniej, ze względu na ogólnopolski zasięg analizy. 
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 Ecorys/PTE, Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania, Warszawa, 2010; Stowarzyszenie Miasta w 
Internecie, Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, Tarnów, 2009.  



 

 

 

255 

4.4 Poziom życia i ochrona środowiska 
 

4.4.1 Perspektywa strategiczna 

 

Strategia Rozwoju Polski Wschodniej z 2008 roku obejmowała obszar poziomu życia i ochrony 

środowiska w ramach celu związanego ze spójnością terytorialną. Znaczna część działań 

postulowanych przez strategię wydaje się być również podporządkowana dość ogólnie zarysowanym 

celom przestrzennym, dotyczącym np. rozwoju funkcji metropolitalnych, obszarów transgranicznych i 

wiejskich, a także ośrodków powiatowych. Wśród priorytetów sektorowych, SRPW z 2008 r. 

obejmowała priorytet 7, dotyczący konserwacji i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego 

oraz ochrony różnorodności biologicznej. Działania priorytetu deklarowały rozwój turystyki opartej na 

unikatowych zasobach oraz wysokiej jakości przestrzeni dziedzictwa kulturowego. Postulowano także 

poprawę dostępu usług medycznych oraz zapobieganie katastrofom naturalnym i nadmiernej 

eksploatacji środowiska. W SRPW z 2013 roku zrezygnowano z pakietu interwencji w całości 

omawianego obszaru.  

Strategia 

rozwoju 

społeczno-

gospodarcz

ego Polski 

Wschodniej 

wersja z 

2008 r. 

 spójność terytorialna jednym z celów strategicznych 

 priorytet 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska 
przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej; 

o Wykorzystanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jako przesłanki 
stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 

o Przeciwdziałanie powodziom i zapobieganie skutkom innych katastrof naturalnych 
o Wyprzedzające rozwiązywanie konfliktów pojawiających się na tle wykorzystania 

zasobów środowiska  
o Poprawa dostępności do usług medycznych 
o Rozwój turystyki bazującej na unikatowych zasobach Polski Wschodniej 
o Rozwijanie wysokiej jakości przestrzeni dziedzictwa kulturowego Polski Wschodniej 

(wielokulturowość, itd.) 
•  przesłanki do interwencji wśród bardzo pojemnych postulatów o 
       charakterze celów przestrzennych 

aktualiza

cja z 

2013 r. 

 zrezygnowanie z tego rodzaju działań w SRPW 

strategie 

rozwoju 

województ

w Polski 

Wschodniej 

II 

generacj

a 

 duży nacisk na rozwój infrastruktury, bez jednoznacznego wyartykułowania 
celów tych działań 

 silniejsze podkreślanie wagi dostępu do edukacji 

 deklarowanie działań rutynowych (promocja turystyczna województwa, 
monitoring środowiska) oraz podkreślanie wagi tych obszarów, na które 
samorząd województwa ma relatywnie niewielki wpływ (polityka społeczna, 
zdrowie) 

 duży nacisk na turystykę przyrodniczą oraz dziedzictwo kulturowe jako 
istotnych czynników rozwoju regionalnego 

III 

generacj

a 

 częstsze profilowanie terytorialne interwencji (np. określanie priorytetów 
ukierunkowanych przestrzennie, np. na obszary miejskie) 

 kierunkowanie edukacji pod potrzeby regionalnych rynków pracy 

 obniżenie rangi turystyki, funkcjonującej ewentualnie w ramach specjalizacji 
regionalnych 

 więcej działań skierowanych na zapobieganie (ochrona przeciwpowodziowa, 
zarządzanie ryzykiem) niż likwidowanie problemów środowiskowych 

 podkreślanie wagi turystyki zrównoważonej, przy jednoczesnym odejściu od 
traktowania jej jako „koła zamachowego” rozwoju regionalnego 
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Strategie rozwoju województw trzeciej generacji w zakresie poziomu życia i ochrony środowiska były 

również bardziej selektywne, choć nie w tak silnym stopniu jak aktualizacja SRPW z 2013 roku. 

Podobnie jak w przypadku dostępności i infrastruktury technicznej, zapisy strategii wojewódzkich 

obowiązujących na początku okresu 2007-2013 często traktowały rozwój infrastruktury społecznej 

jako cel sam w sobie. Silniej podkreślano w nich także wagę dostępu do edukacji - obecnie 

obowiązujące dokumenty koncentrują się przede wszystkim na dostosowaniu edukacji do potrzeb 

rynku pracy.  

Aktualne strategie zrezygnowały także z artykułowania działań rutynowych, mocno zmniejszając 

także rangę tych obszarów, na które mają relatywnie niewielki wpływ. Dużo mniejszy nacisk przy 

opracowaniu aktualnych strategii położono na turystykę, która obecnie częściej stanowi element 

specjalizacji województwa niż główny obszar interwencji. W obszarze środowiska strategie III 

generacji większą wagę przywiązują przede wszystkim do działań zapobiegawczych niż 

likwidacyjnych. Można tym samym powiedzieć, że aktualne strategi - zarówno na poziomie 

makroregionalnym, jak i regionalnym, w obszarze poziomu życia i ochrony środowiska wprowadziły 

najbardziej widoczne zmiany. 

 

4.4.2 Analiza skali i struktury interwencji 

 

Infrastruktura społeczna i jej wykorzystanie 

 

Zdrowie 

W skali całego kraju fundusze polityki spójności na infrastrukturę ochrony zdrowia przewyższyły 

ponad 4-krotnie fundusze na infrastrukturę rekreacyjną i opiekuńczą. Podczas gdy wielkość środków 

przeznaczonych na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej stanowiła 24,9% 

całości wsparcia, w przypadku infrastruktury rekreacyjnej i opiekuńczej udział ten wyniósł 41,3%.  

Występują wyraźne różnice międzyregionalne pod względem wartości funduszy polityki spójności 

skierowanych na infrastrukturę zdrowotną w ramach PO IŚ oraz RPO. W województwach 

świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim pozyskano najwięcej środków nie tylko w skali makroregionu, 

ale również całego kraju (powyżej 200 zł na 1 mieszkańca). W świętokrzyskim i podlaskim wynikało to 

z wyższej kwoty przeznaczonej na ten cel w programach regionalnych. Niższy udział środków na 

infrastrukturę zdrowotną i sportowo-rekreacyjno-opiekuńczą cechował natomiast warmińsko-

mazurskie oraz podkarpackie, przy czym wartości dla obu województw były zbliżone (143 i 142 zł na 1 

mieszkańca).  
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Wykres 214. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na infrastrukturę zdrowotną w latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Polska Wschodnia w porównaniu z pozostałymi województwami pozyskała więcej środków zarówno 

na infrastrukturę zdrowotną (135,4 zł w stosunku do 110,1 zł), jak i rekreacyjną oraz opiekuńczą (50,1 

zł w stosunku do 19,2 zł). 

Wykres 215. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z infrastrukturą zdrowotną w 
liczbach bezwzględnych (mld zł,  lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (zł, prawy wykres) latach 2007-2013  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i opiekuńczej największy udział w krajowej 

interwencji miały województwa lubelskie (15,8%) i podkarpackie (11,1%) – w dużej mierze dzięki 

budowie stadionów miejskich w stolicach województw. Najwyższy udział interwencji w zakresie 

infrastruktury ochrony zdrowia cechował natomiast województwo lubelskie i świętokrzyskie (łącznie 

12,3% całości wsparcia dla kraju).  
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Wykres 216. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji związanych z infrastrukturą zdrowotną 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W obszarze infrastruktury zdrowotnej w Polsce Wschodniej wystąpiły obszary bez wsparcia ze 

środków polityki spójności. W województwie warmińsko-mazurskim do tej grupy należały powiaty 

przygraniczne (braniewski, gołdapski). W województwie podlaskim był to powiat ziemski suwalski, w 

lubelskim – łęczyński. „Białe plamy” w powiatach ziemskich wynikały z położenia głównych 

podmiotów interwencji – szpitali w mieście grodzkim. Najwyższe kwoty interwencji na 1 mieszkańca 

cechowały natomiast Elbląg i Suwałki, przez co miasta te znalazły się wśród 20% najsilniej wspartych 

powiatów w Polsce. W świętokrzyskim i podkarpackim dofinansowanie polityki spójności na 

infrastrukturę zdrowotną trafiło do wszystkich powiatach, niemniej najsłabiej (na 1 mieszkańca) 

wypadły powiaty skarżyski, leski i przemyski.  

Interwencja w obszarze zdrowia koncentrowała się głównie w dużych miastach (wojewódzkich i 

subregionalnych) - wyjątek stanowiły Chełm i Przemyśl. W 20% najsilniej dofinansowanych jednostek 

w Polsce znalazły się także powiat rzeszowski, bieszczadzki (podkarpackie), węgorzewski (warmińsko-

mazurskie), włodawski, parczewski, radzyński, janowski (lubelskie), moniecki i zambrowski 

(podlaskie) oraz większość powiatów województwa świętokrzyskiego.  
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Mapa 50. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach na infrastrukturę zdrowotną w przeliczeniu na 1 

mieszkańca (w zł) 

Mapa 51.  Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
infrastrukturę zdrowotną w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w okresie 2007-2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, interwencja funduszy UE w infrastrukturą zdrowotną była w Polsce Wschodniej 

silniejsza niż w pozostałej części kraju. Wynikało to przede wszystkim z wyższego wsparcia w RPO - 

szczególnie świętokrzyskiego i podlaskiego. Świętokrzyskie oraz lubelskie uzyskały także jeden z 

najwyższych udziałów w środkach na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz opiekuńczą. 

Najintensywniej wsparte zostały stolice regionów, koncentrujące usługi o zasięgu regionalnym (np. 

szpitale wojewódzkie). Do słabiej dofinansowanych powiatów w tym obszarze należały braniewski, 

gołdapski oraz łęczyński.  

 

Kultura, turystyka i przestrzeń publiczna 

Polska Wschodnia wykorzystała łącznie 26% funduszy polityki spójności na kulturę, turystykę i 

przestrzeń publiczną. W strukturze interwencji makroregionu dominowały RPO (78,5%), pomimo, że 

województwa Polski Wschodniej korzystały jeszcze z PO RPW. Ze środków PO RPW najsilniej 

skorzystało warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie, najsłabiej zaś podlaskie, które w ogóle nie 

pozyskało pieniędzy z tego programu. Do Polski Wschodniej trafiło mniej środków PO IŚ (średnia na 1 

mieszkańca - 38 zł, przy średniej dla pozostałych województw – 49 zł), które silniej absorbowały duże 

miasta w pozostałej części Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).   
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Wykres 217. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na infrastrukturę kultury, turystyki i przestrzeni 
publicznej w latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Do województwa podlaskiego trafiła proporcjonalnie najwyższa kwota z PO IŚ (84 zł na 1 

mieszkańca), która rekompensowała regionowi brak środków PO RPW. Należy także podkreślić słabą 

pozycję województwa podkarpackiego - nie tylko pod względem PO IŚ, ale i całości inwestycji w 

kulturę, turystykę i przestrzeń publiczną (15 miejsce, 249 zł w stosunku do średniej 415 zł dla Polski 

Wschodniej).  

Do Polski Wschodniej trafiły większe środki UE na turystykę niż wynikałoby to z proporcji 

demograficznych (fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca były bowiem dwukrotnie wyższe). W 

przypadku funduszy na rewitalizację różnica ta nie była aż tak wysoka (140 zł na 1 osobę w por. do 

129 zł w pozostałej części Polski). W obszarze dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury kultury 

makroregion zaabsorbował zbliżone środki do pozostałej części kraju, dużo słabiej wypadając pod 

względem skali interwencji związanej z wydarzeniami kulturalnymi oraz inwestycjami w e-kulturę.  
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Wykres 218. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z infrastrukturą kultury, turystyki, 
rekreacji i przestrzeni publicznej w liczbach bezwzględnych (mld zł,  lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (zł, prawy wykres) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Zdecydowanie najwięcej funduszy na tematy priorytetowe związane z turystyką trafiło do 

województwa warmińsko-mazurskiego (12% w skali całej Polski). Dużo mniejszy udział cechował 

województwo podlaskie (3,9%) oraz podkarpackie (3%). W obszarze kultury najwyższa absorpcja 

charakteryzowała lubelskie, które pozyskało najwięcej pieniędzy w każdym badanym aspekcie. Pod 

względem środków na dziedzictwo kulturowe wyróżniło się podkarpackie, pod względem 

infrastruktury kultury – podlaskie. 

Struktura interwencji związanej z rewitalizacją przedstawia się dość nietypowo, ze względu na brak 

wsparcia w tym zakresie w województwie podlaskim, zdeterminowany na poziomie RPO.208 Tym 

samym największy udział przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypadł województwu warmińsko-

mazurskiemu (7,1% środków UE) oraz świętokrzyskiemu (5,7%).  

  

                                                           
208

 Krukowska J., Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2007-2013 (praca doktorska), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014. 
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Wykres 219. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji związanych z infrastrukturą kultury, turystyki, rekreacji i 
przestrzeni publicznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W obszarze kultury, turystyki i rewitalizacji wystąpiły duże dysproporcje przestrzenne interwencji. 

Silna koncentracja wsparcia charakteryzowała przede wszystkim miasta wojewódzkie.  

Mapa 52. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach  na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) 

Mapa 53. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
infrastrukturę kulturalną i turystyczną w przeliczeniu na 1 

mieszkańca (per capita) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W powiatach bielskim i kolneńskim nie realizowano ani jednego projektu kulturalnego/turystycznego 

lub rewitalizacyjnego w ramach funduszy polityki spójności. Widoczna jest także słabsza absorpcja 



 

 

 

263 

środków w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego oraz powiatach 

przygranicznych południowej części województwa lubelskiego. Niewielka ilość funduszy per capita 

trafiła także do niektórych powiatów mazurskich (kętrzyński, mrągowski, szczycieński - w pierwszym 

kwartylu najsłabszych powiatów pod tym względem). Znacznie silniej natomiast zostały wsparte 

powiaty zachodniej części warmińsko-mazurskiego (iławski, ostródzki, lidzbarski). 

Jeszcze bardziej kontrastowo przedstawia się rozkład wsparcia w obszarze rewitalizacji przestrzeni 

publicznych. Podobnie jak w przypadku kultury i turystki, w pierwszym kwintylu znalazły się najsilniej 

wsparte powiaty zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Wysoka ilość środków 

trafiła także do południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego oraz pojedynczych 

powiatów lubelskiego (Lublin, powiat lubartowski, Biała Podlaska) i podkarpackiego (tarnobrzeski, 

lubaczowski, bieszczadzki, leski oraz miasto Przemyśl). Jak wspomniano wcześniej, rewitalizacja 

przestrzeni publicznych nie stanowiła przedmiotu interwencji w województwie podlaskim. Fundusze 

na ten cel nie objęły także niektórych powiatów województwa lubelskiego (lubelski, włodawski, 

zamojski, łukowski, biłgorajski), powiatu nowomiejskiego w warmińsko-mazurskim oraz łańcuckiego 

w podkarpackim.  

Mapa 54. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach  na rewitalizację przestrzeni publicznych w 

okresie 2007-2013 (w zł) 

Mapa 55. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
rewitalizację przestrzeni publicznych w przeliczeniu na 1 

mieszkańca w okresie 2007-2013 (per capita) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, w obszarze turystyki, kultury i przestrzeni publicznych Polska Wschodnia uzyskała 

proporcjonalną przewagę wsparcia dzięki silniejszej interwencji w warmińsko-mazurskim, 

świętokrzyskim oraz lubelskim. Największą rolę we wsparciu tych obszarów odegrały regionalne 

programy operacyjne. W znacznie mniejszym stopniu wsparto ten obszar w podkarpackim oraz 

podlaskim, w którym nawet zrezygnowano całkowicie ze wsparcia rewitalizacji przestrzeni 

publicznych.  
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Edukacja 

Polska Wschodnia pozyskała 43% środków polityki spójności na inwestycje w infrastrukturę systemu 

oświaty, na którą składała się infrastruktura edukacyjna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Znikomą 

część interwencji przeznaczono na ten drugi temat (43 mln zł przy wartości dla całej Polski równej 72 

mln zł), stąd też przewagę Polsce Wschodniej w ilości środków nad pozostałą częścią Polski (287 zł w 

por. do 101 zł w pozostałych województwach) zapewniła przede wszystkim infrastruktura 

edukacyjna. 

Wykres 220. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na infrastrukturę edukacyjną w latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

W strukturze interwencji na terenie wszystkich województw Polski Wschodniej przeważał PO RPW - 

głównie ze względu na wsparcie infrastruktury dydaktycznej uczelni wyższych (najsilniejsze w 

podlaskim i warmińsko-mazurskim). Udział regionalnych programów operacyjnych w interwencji w 

obszarze infrastruktury systemu oświaty wyniósł w Polsce Wschodniej 39,5%, najsilniej zaznaczając 

się w podkarpackim, gdzie wartość dofinansowania UE w RPO przewyższyła kwotę pozyskaną z PO 

RPW.  
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Wykres 221. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z infrastrukturą edukacyjną w 
liczbach bezwzględnych (mld zł, lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (zł, prawy wykres) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Najmniej środków z RPO trafiło na ten cel w województwie podlaskim, które pod tym względem 

znalazło się jedynie przed zachodniopomorskim. Znikomą rolę we wszystkich województwach Polski 

Wschodniej odegrał PO IŚ - w badanym obszarze nie realizowano ani jednej inwestycji z udziałem 

tego programu. Do regionu podkarpackiego trafiło natomiast najwięcej funduszy na infrastrukturę 

opiekuńczo - wychowawczą (około 55% wszystkich środków polityki spójności w Polsce). 

Inwestowano w nią również w świętokrzyskim, choć w znacznie mniejszym stopniu (4,8%).  

Wykres 222. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji związanych z infrastrukturą edukacyjną 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Najwyższe środki UE przeznaczone na infrastrukturę edukacyjną pozyskano w województwie 

podkarpackim, gdzie udział wsparcia we wszystkich powiatach był stosunkowo równomierny. W 

województwach świętokrzyskim i lubelskim wystąpiły jednak powiaty o bardzo niskim poziomie 
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inwestycji w ujęciu bezwzględnym oraz na 1 mieszkańca. Należy wśród nich wymienić powiat 

staszowski (świętokrzyskie), a także opolski, kraśnicki, janowski oraz parczewski i radzyński 

(lubelskie). Więcej słabiej wspartych powiatów w obszarze infrastruktury edukacyjnej wystąpiło w 

województwach podlaskim oraz warmińsko – mazurskim. Bardzo niewielkie dofinansowanie unijne 

trafiło do powiatów nidzickiego, braniewskiego, bartoszyckiego w warmińsko - mazurskim oraz 

suwalskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego w podlaskim. Dysproporcje wsparcia wynikały przede 

wszystkim z koncentracji uczelni wyższych w stolicach województw.  

Mapa 56. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach na infrastrukturę edukacyjną w okresie 2007-

2013 (w zł) 

Mapa 57. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
infrastrukturę edukacyjną na 1 mieszkańca w latach 2007-

2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Podsumowując, Polska Wschodnia cechowała się wysokim wsparciem funduszy UE w obszarze 

infrastruktury systemu oświaty, co wynikało przede wszystkim z dodatkowych środków PO RPW. PO 

RPW wsparł głównie miasta wojewódzkie i częściowo ośrodki subregionalne. Tym samym, wsparcie 

charakteryzowało się znacznymi dysproporcjami, a w województwie lubelskim oraz warmińsko-

mazurskim wystąpiły „białe plamy”, czyli powiaty, do których nie trafiły żadne środki na 

infrastrukturę systemu oświaty. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Polska Wschodnia w obszarze szeroko pojmowanego środowiska wykorzystała 13,2% wszystkich 

środków polityki spójności. Tym samym udział makroregionu tego obszaru był najniższy z 

analizowanych. Samo województwo mazowieckie skonsumowało więcej środków na ten cel (20,9%). 

Z jednej strony wynikało to z unikatowych, centralnych instytucji odpowiedzialnych za niektóre 

elementy interwencji (KZGW, IMGW), z drugiej strony zaś z tego, że wszystkie regiony Polski 

Wschodniej wypadły gorzej niż średnia krajowa w pozyskiwaniu środków PO IŚ.209 W województwie 

podkarpackim na 1 mieszkańca przypadło jedynie 186 zł, co stanowiło kwotę ponad 7 razy mniejszą 

                                                           
209

 Wyjaśnieniem może być różne klasyfikowanie interwencji związanej z transportem, o którym wspomniano 
przy okazji rozdziału 3.2.3.2. 
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niż w mazowieckim. Bardzo niskie nakłady programów krajowych na ochronę środowiska w 

województwie podkarpackim rekompensowało RPO. Udział RPO w województwie podkarpackim był 

nawet wyższy niż PO IŚ, co stanowiło ewenement w skali kraju. Również w województwie 

świętokrzyskim udział środków RPO w strukturze interwencji był wysoki (254 zł na 1 mieszkańca, 3 

wynik w kraju). Najniższe środki w ramach RPO cechowały województwo podlaskie, które zalazło się 

jedynie przed małopolskim oraz zachodniopomorskim.  

Wykres 223. Fundusze polityki spójności na 1 mieszkańca pozyskane na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 
latach 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Analizując strukturę wsparcia w podziale na tematy priorytetowe, do Polski Wschodniej trafiło więcej 

funduszy jedynie w zakresie gospodarki wodnej (wyraźna przewaga - 38 zł w stosunku do 8 zł na 1 

mieszkańca w innych województwach), gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. W najbardziej 

kapitałochłonnych obszarach – gospodarce ściekowej i ekologicznym transporcie wypadła słabiej niż 

średnia krajowa - choć druga wartość jest wynikiem odmiennej klasyfikacji tematu priorytetowego w 

linii demarkacyjnej.  
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Wykres 224. Fundusze polityki spójności w podziale na kategorie interwencji związane z gospodarką komunalną i 
ochroną środowiska w liczbach bezwzględnych (mld zł, lewy wykres) oraz na 1 mieszkańca (zł, prawy wykres) 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Bardzo niski udział interwencji polityki spójności w Polsce Wschodniej w takich dziedzinach jak jakość 

powietrza (prawie trzykrotnie niższa wartość wsparcia) oraz kontrola zanieczyszczeń mógł wynikać z 

relatywnie mniejszego zapotrzebowania makroregionu na tego typu inwestycje.  

Wykres 225. Udział Polski Wschodniej w kategoriach interwencji związanych z gospodarką komunalną i ochroną 
środowiska 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Struktura interwencji w Polsce Wschodniej ze względu na województwa oraz tematy priorytetowe 

była silnie zróżnicowana. W województwie podkarpackim udział interwencji z zakresu gospodarki 

wodnej, rekultywacji gruntów oraz zarządzania ryzykiem był najwyższy. W obszarze gospodarki 

odpadami oraz ochrony przyrody szczególnie wyróżniało się województwo podlaskie i warmińsko-
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mazurskie. W województwie świętokrzyskim największy udział miały natomiast inwestycje polegające 

na zaopatrzeniu w wodę.  

Słabsza absorpcja środków UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce Wschodniej zaznaczyła się 

również w rozkładzie przestrzennym. Najwyższe wsparcie na 1 mieszkańca trafiło do powiatów 

tarnobrzeskiego, giżyckiego, działdowskiego, białostockiego, suwalskiego, puławskiego oraz buskiego, 

koneckiego i skarżyskiego. W pierwszym kwintylu najsłabiej wspartych jednostek znalazły się 

natomiast niektóre powiaty województwa lubelskiego (łukowski, lubartowski, parczewski, chełmski, 

opolski), podlaskiego (bielski, augustowski i sejneński) oraz dwa przygraniczne powiaty warmińsko-

mazurskiego (braniewski i bartoszycki).  

Mapa 58. Fundusze polityki spójności przeznaczone w 
powiatach na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska w okresie 2007-2013 (w zł) 

Mapa 59. Fundusze polityki spójności przeznaczone na 
energetykę w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w 

okresie 2007-2013 (w zł) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 

Relatywnie niewielka skala interwencji widoczna jest także w powiatach grodzkich (w tym stolicach 

województw), co mogło być efektem lokalizacji części projektów (np. spalarni śmieci, oczyszczalni 

ścieków) poza granicami administracyjnymi miasta. 

Podsumowując, fundusze na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną trafiły do Polski 

Wschodniej w mniejszym stopniu aniżeli wynikałoby to z jej potencjału demograficznego. Niższe 

wsparcie uzyskane w ramach PO IŚ w niektórych województwach (podkarpackie, świętokrzyskie) było 

rekompensowane wyższą interwencją w ramach RPO. Najsłabiej wsparte powiaty wystąpiły w 

województwie lubelskim, które w obszarze szeroko pojmowanego środowiska skorzystało z 

najmniejszej ilości środków ze wszystkich województw w Polsce.  

Inwestycje w obszarze poziomu życia i ochrony środowiska w ramach PROW objęły projekty 

polegające na : 

 poprawie oraz rozwoju infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 

leśnictwa (działanie 125); 
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 przywracaniu potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych 

oraz wprowadzeniu odpowiednich działań zapobiegawczych (działanie 126); 

 płatnościach rolnośrodowiskowych (działanie 214); 

 zalesianiu gruntów (działanie 221 i 223); 

 odtwarzaniu potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 

instrumentów zapobiegawczych (działanie 226); 

 zapewnieniu podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 321);  

 odnowie i rozwoju wsi (313, 322, 323); 

 wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi (działanie 413).  

 

W Programie Operacyjnym RYBY znalazły się wyłącznie działania mające na celu ochronę środowiska, 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody. Były to:  

 działania wodno - środowiskowe (środki 2.2); 

 środki na rzecz zdrowia zwierząt (środki 2.3); 

 ochrona i rozwój fauny i flory wodnej (środki 3.2). 

W Polsce Wschodniej w obszarze poziomu życia i jakości środowiska pozyskano 30,2% środków 

PROW oraz PO RYBY. Dużo większy udział w strukturze interwencji miał PROW, w którym znalazło się 

aż 97% środków na ten cel. Największa kwota funduszy rolnych i rybnych na 1 mieszkańca trafiła do 

województwa warmińsko-mazurskiego (811 zł), zachodniopomorskiego oraz podlaskiego. Wynik 

powyżej średniej krajowej zanotowały także lubelskie i świętokrzyskie. Zastanawiająca jest natomiast 

słabsza pozycja podkarpackiego, które zamieszkuje największy udział osób mieszkających na wsi oraz 

pracujących w rolnictwie w Polsce.  

Wykres 226. Fundusze PROW oraz PO RYBY na 1 mieszkańca pozyskane na poprawę poziomu życia oraz ochronę 
środowiska w perspektywie 2007-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz bazy danych PO RYBY 
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Niekwestionowanym liderem wykorzystania środków PROW na cele związane z poziomem życia i 

ochroną środowiska jest powiat włodawski (2970 zł). Wśród pierwszych dwudziestu powiatów, aż 11 

pochodziło z Polski Wschodniej. W 20% najbardziej wspartych powiatów w Polsce znalazła się 

większość powiatów województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także wszystkie powiaty 

przygraniczne województwa lubelskiego (prócz tomaszowskiego). W innych województwach Polski 

Wschodniej większy strumień funduszy rolnych i rybnych charakteryzował powiaty przygraniczne. 

Wyłączając miasta grodzkie, które z oczywistych przyczyn wypadły słabiej, niższe wsparcie cechowało 

zachodnią część województwa podkarpackiego (jasielski, dębicki i mielecki) oraz północną 

świętokrzyskiego (starachowicki, skarżyski, ostrowiecki). Słabsza absorpcja środków finansowych z 

PROW oraz PO RYBY mogła tam wynikać z obecności dużych miast subregionalnych, a co za tym idzie 

- bardziej „miejskiego” charakteru tych powiatów.  

Wykres 227. Alokacja na działanie związane z poziomem 
życia i ochroną środowiska w ramach PROW 

Wykres 228. Alokacja na działanie związane z poziomem 
życia i ochroną środowiska w ramach PO RYBY 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz bazy danych PO RYBY 

 

Jak już wspomniano, PO RYBY w niewielkim stopniu finansował inwestycje związane z ochroną 

środowiska oraz poprawą poziomu życia. Na pierwszych trzech miejscach znalazły się jednak 

województwa Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie - 27 zł na 1 mieszkańca; lubelskie - 26 zł oraz 

podkarpackie - 21 zł). Jedynie w podlaskim osiągnięto wartość zbliżoną do średniej krajowej (10 zł na 

1 mieszkańca). Najsłabiej wsparte obszary w Polsce Wschodniej widoczne są przede wszystkim w 

środkowej, południowej i zachodniej części województwa podkarpackiego, a także w południowo-

wschodniej części warmińsko-mazurskiego.  

Podsumowując, środki polityki rolnej i rybackiej związane z poprawą poziomu życia i ochrony 

środowiska znalazły się przede wszystkim w PROW. Polska Wschodnia pozyskała w tym obszarze 

więcej pieniędzy niż pozostała część kraju - poza województwem podkarpackim, które pomimo tego 

charakteryzował najwyższy udział tego rodzaju inwestycji w strukturze interwencji. PO RYBY wnosił 

niewielki wkład w badany obszar, niemniej pod względem wysokości środków na 1 mieszkańca i tak 

był on wyższy niż w pozostałej części kraju.  
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4.4.3 Analiza oddziaływania i znaczenia interwencji 

 

Interwencja funduszy UE w zakresie infrastruktury zdrowotnej podniosła jakość usług medycznych 

oraz przyczyniła się do polepszenia stanu technicznego budynków, szczególnie ich funkcjonalności 

oraz wyglądu.210 Znacznie wyższym standardem odznaczają się przestrzenie użytkowane przez 

pacjentów. Poprawie uległy również systemy zarządzania, szpitale dzięki wsparciu są także lepiej 

wyposażone w tomografy.211 Proporcjonalnie najsłabsze wsparcie z PO IŚ na infrastrukturę 

zdrowotną trafiło do województwa świętokrzyskiego212, które najwyższą absorpcję w obszarze 

zdrowia per capita zawdzięcza środkom RPO. Brakuje jednak pełnych informacji o skuteczności 

interwencji na tym poziomie. Jedna z niewielu dedykowanych temu obszarowi ewaluacji w 

województwie podlaskim potwierdziła ukierunkowanie interwencji zgodnie z potrzebami213, a także 

koncentrację środków w stolicy województwa.  

W obszarze kultury interwencja funduszy UE poprawiła stan infrastruktury oraz poszerzyła ofertę 

szczególnie w największych ośrodkach miejskich. Dzięki interwencji udało się w znacznym stopniu 

zaspokoić problemy wynikające z wieloletniego niedoinwestowania, utrudniające prowadzenie 

codziennej działalności.214 Wsparcie kultury przełożyło się na zwiększenie odwiedzin w instytucjach - 

szczególnie w tych, które udostępniły nowe sale oraz poszerzyły ofertę kulturalną (np. Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku). Największą efektywnością cechowały się natomiast nowe 

instytucje kultury, które dzięki oferowanym usługom stały się atrakcjami w skali kraju lub regionu, 

przyciągając zróżnicowane grupy mieszkańców. Przykładem takiej inwestycji w Polsce Wschodniej 

jest Filharmonia Podlaska.215 Interwencja w obszarze kultury jednak w niewielkim stopniu wyrównała 

szanse dostępu odbiorcom o innych niepełnosprawnościach niż ruchowe.216 

W przypadku interwencji funduszy UE w obszarze turystyki, największe produkty turystyczne, 

wsparte z poziomu centralnego (PO IG) przyczyniły się do podtrzymania zainteresowania turystów, 

rozbudzonego w roku 2012.217 Mimo, że w Polsce Wschodniej impreza EURO 2012 nie miała miejsca - 

makroregion w 2013 roku odzyskał udział wśród turystów korzystających z noclegów z roku 2007 

(10,7% - w latach 2008-2012 był o 1 punkt procentowy niższy). Wśród największych projektów 

realizowanych w makroregionie należy wymienić: 

 Pętlę Żuławską i Kanał Elbląski w warmińsko-mazurskim,  

 Centrum Szkła w Krośnie oraz Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe Arłamów 

w podkarpackim,  

 projekt Bug rajem dla turysty, miasto Zamość miasto Unesco oraz wspólny produkt turystyczny 

Kazimierza Dolnego, Puław i Janowca,  
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 Szlak Archeo-Geologiczny w świętokrzyskim oraz projekt Turystyka w siodle, realizowane w 

świętokrzyskim.  

Największe kontrowersje wzbudziła niejasność kryteriów wyboru projektów, co jednak nie dotyczyło 

interwencji realizowanej w Polsce Wschodniej, lecz miejsc, w których infrastruktura turystyczna była 

już bardzo dobrze rozwinięta (np. Wieliczka). Wypracowane produkty pozytywnie wpłynęły na 

dynamikę nakładów inwestycyjnych, jednak nie przełożyło się to na inne wskaźniki, mierzące zmianę 

społeczno-gospodarczą, np. stopę bezrobocia.218 Podkreśla się także niemierzalne efekty wsparcia w 

postaci wzmocnienia pozytywnego charakteru emocjonalnego postrzegania Polski na arenie 

międzynarodowej. 

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z krajowych programów operacyjnych było także możliwe w 

PO RPW w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki kongresowej i targowej. Skuteczność 

zrealizowanych inwestycji nie została jeszcze zbadana, jakkolwiek analizy potencjalnej 

komplementarności wskazują na duże prawdopodobieństwo konkurowania inwestycji w Kielcach i 

Lublinie.219 

Najsilniejsze wsparcie interwencji dedykowanej infrastrukturze kulturalnej i turystycznej, a także 

dziedzictwu kulturowemu oraz rewitalizacji miast miało jednak miejsce w ramach RPO. Projekty o 

dość różnym charakterze finansowano często w ramach tych samych konkursów, co stanowiło jeden 

z najważniejszych problemów perspektywy 2007-2013. Co więcej, przedsięwzięcia te w pośrednim 

stopniu przyczyniały się do poprawy atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej, zbyt silnie 

koncentrując się na podnoszeniu jakości przestrzeni publicznej, zbyt słabo - na kreowaniu warunków 

dla rozwoju lokalnego.220 Efektywność tworzenia bezpośrednich miejsc pracy w ramach projektów 

turystycznych, kulturalnych i rewitalizacyjnych była stosunkowo niska.221 Z jednej strony wynikało to 

oczywiście ze specyfiki interwencji, z drugiej strony jednak ze zbyt rzadkiej refleksji nad dochodowym 

aspektem przedsięwzięć. Relatywnie słabo oceniane są inwestycje turystyczne dwóch województw, 

które najsilniej wsparły te obszary.222 Negatywnie oceniana jest także trafność ukierunkowania 

interwencji skierowanej na rozwój funkcji turystycznych na obszarach wiejskich, ponieważ w dużej 

mierze trafiła do gmin wiejskich o niskim potencjale turystycznym.223 

Interwencja funduszy UE w obszarze kultury, turystyki i rewitalizacji wzmocniła jednak funkcje 

wyższego rzędu stolic województw (Rzeszów, Kielce), natomiast projekty realizowane w tym zakresie 
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w wielu miastach małych i średnich były słabiej dopasowane do potencjałów rozwojowych.224 

Pozwala to domniemywać, że w większych ośrodkach interwencja mogła być bardziej skuteczna. Na 

obszarach wiejskich warunkiem koniecznym dla wysokiej efektywności interwencji była 

komplementarność oraz dopasowanie projektów do lokalnej specyfiki.225  

W obszarze infrastruktury edukacyjnej fundusze UE spowodowały bardzo widoczne zmiany. Ogromny 

postęp dokonał się w zakresie dostępu do przedszkoli. Udział dzieci chodzących do przedszkoli w 

Polsce Wschodniej od 2006 roku wzrósł prawie dwukrotnie (z 353 w 2006 do 692 na 1000 dzieci w 

2013 roku). Skuteczność inwestycji oceniana jest bardzo wysoko - co było nie tylko wynikiem ustawy, 

ale także realizacji projektów z PO KL oraz presji społecznej na samorząd gminny w celu ich 

utrzymania po zakończeniu okresu trwałości.226 Wsparcie funduszy UE w Polsce Wschodniej w 

obszarze infrastruktury edukacyjnej trafiło jednak przede wszystkim do sektora akademickiego. 

Interwencję na uczelniach wyższych ocenia się jako zgodną z założeniami dokumentów 

strategicznych wyższego rzędu, jakkolwiek badania podkreślają także, że sfinansowanie 

nowoczesnych budynków, sprzętu laboratoryjnego nie jest jedynym, a jednym z wielu elementów 

podnoszenia jakości kształcenia.227 W województwie podkarpackim podstawowe potrzeby lokalowe 

infrastruktury szkolnictwa wyższego zostały już zaspokojone - zwłaszcza, że część uczelni pozyskiwała 

na ten cel bardzo wysokie środki w ramach kilku różnych programów operacyjnych (PO IŚ, PO RPW, 

RPO). 

Dotychczasowe ewaluacje w obszarze środowiska rzadko dysponują wnioskami dedykowanymi 

stricte Polsce Wschodniej. Środki UE były głównym motorem zmiany w obszarze gospodarki 

ściekowej na obszarach wiejskich228 i wskaźnik kontekstowy zdaje się to potwierdzać. Co więcej, np. 

w województwie podkarpackim potrzeby infrastrukturalne większych aglomeracji ściekowych zostały 

niemal zaspokojone.229. Nie zawsze jednak inwestycja w sieci kanalizacyjne na terenach o 

zróżnicowanej rzeźbie była efektywna - lepszym rozwiązaniem na obszarach o rozproszonej 

zabudowie stanowiłyby oczyszczalnie przydomowe, jednak tego rodzaju inwestycje nie zawsze były 

odpowiednio preferowane zarówno w PO IŚ,230 jak i w RPO.231  

Niewystarczające zmiany zaszły w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarach wiejskich.232 

W województwie podkarpackim wały wybudowano w odpowiednich miejscach, jednak stanowiły w 

zasadzie jedyną stosowaną formę ochrony przed powodzią, tymczasem nie zawsze jest ona 
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najbardziej skuteczna.233 Efekty realizacji projektów w tym zakresie należałoby sprawdzić w 

dedykowanym badaniu również w innych regionach. 

Coraz bardziej dostrzegane są pozytywne efekty wsparcia w zakresie bioróżnorodności w skali 

lokalnej,234 choć często tego rodzaju inwestycje rozumiane były zbyt wąsko (polegały np. na budowie 

centrum edukacji ekologicznej zamiast małej infrastruktury turystycznej). Na poziomie 

ponadlokalnym fundusze UE nie przyczyniły się do powstania drożnych korytarzy ekologicznych - 

przede wszystkim ze względu na dużą złożoność tego typu przedsięwzięć oraz problemy 

własnościowe.235  
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Część 3.  

Wnioski i rekomendacje 
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5 Wnioski  
 

5.1 Wnioski horyzontalne 

 

5.1.1 Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce Wschodniej? (moduł 1) 

 

Przeprowadzona w niniejszej ewaluacji analiza wskaźnikowa potwierdziła, że ogólne trendy 

rozwojowe obserwowane w Polsce Wschodniej są ściśle powiązane ze zmianami zachodzącymi 

na poziomie krajowym. W badanym okresie makroregion rozwijał się nieznacznie wolniej niż Polska 

ogółem (PKB per capita w relacji całego kraju spadło o około 3 punkty procentowe). W tym samym 

czasie Polska Wschodnia odrobiła jednak około 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do całej 

Unii Europejskiej. Wartość PKB per capita w 2013 r. na poziomie 47% średniej unijnej oznacza 

realizację celu SRPW z 2008 r. przewidzianego na 2020 r. Tempo zmian nie było równomierne 

w poszczególnych województwach makroregionu. Relatywnie wolniejsza była dynamika województw 

warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego, które w okresie przedakcesyjnym wyróżniały się 

względnie wyższym poziomem rozwoju. Wyższy wzrost odnotowano z kolei w województwach 

podkarpackim, podlaskim i lubelskim.  

Dekompozycja luki PKB w stosunku do Polski ogółem wskazuje, że najważniejszym czynnikiem 

decydującym o niższym poziomie rozwoju we wszystkich województwach makroregionu pozostaje 

niska wydajność pracy, co zostało uwzględnione w aktualizacji SRPW z 2013 r. Pozostałe czynniki 

(w tym wskaźniki opisujące sytuację na regionalnych rynkach pracy) mają różne znacznie 

w poszczególnych regionach. Utrzymanie doczasowych trendów oznacza - już niedługo, zgodnie 

z prognozą opracowaną na potrzeby niniejszej ewaluacji - zmiany względnych pozycji w ramach 

makroregionu (dalsze pogarszanie się względnej sytuacji województw świętokrzyskiego i warmińsko-

mazurskiego), a na początku przyszłej dekady - opuszczenie przez najbardziej dynamiczne regiony 

(podkarpackie, lubelskie) grupy pięciu najgorzej rozwiniętych polskich województw.  

Zróżnicowanie poziomu rozwoju makroregionu jest znacznie większe na szczeblu lokalnym. 

Na poziomie podregionów silnie zarysowuje się korzystniejsza sytuacja terenów położonych 

w otoczeniu stolic pięciu województw, przy czym szczególnie wysoka dynamika PKB (wyższa 

niż przeciętnie w Polsce) wyróżnia tylko podregiony rzeszowski i lubelski, które charakteryzują się 

również szybszym niż w całym kraju wzrostem wydajności pracy. W bardziej ogólnym ujęciu, 

dywergencja Polski Wschodniej od reszty kraju jest na poziomie lokalnym odczuwalna bardziej, 

niż na szczeblu wojewódzkim: podczas gdy w 2006 r. 20% powiatów makroregionu znajdowało się 

w grupie najgorzej rozwiniętych jednostek w Polsce, to w 2014 r. odsetek ten prawie się podwoił.  

 

5.1.2 Jak można scharakteryzować skalę i strukturę interwencji finansowanej ze środków 

europejskich na terenie Polski Wschodniej? (moduł 2) 

Ukierunkowanie funduszy europejskich rozdysponowanych w Polsce Wschodniej opierało się 

na szeregu dokumentów strategicznych, z których najważniejszym punktem odniesienia była SRPW 

z 2008 r. oraz strategie rozwoju pięciu województw makroregionu. Duża część analizowanej 

interwencji wynikała jednak z dokumentów i procesów decyzyjnych podejmowanych na szczeblu 
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centralnym, które nie uwzględniały wprost specyfiki Polski Wschodniej oraz nie formułowały 

w odniesieniu do niej konkretnych i weryfikowalnych celów.  

Szacujemy, że do Polski Wschodniej trafiło łącznie około 76 mld zł "prorozwojowych" środków 

europejskich, których najważniejszym źródłem były programy operacyjne NSS 2007-2013 (polityka 

spójności) oraz środki EFROW i EFR wydatkowane w ramach PROW oraz PO RYBY. W przeciwieństwie 

do perspektywy finansowej 2004-2006, w której województwa Polski Wschodniej (w wyjątkiem 

województwa warmińsko-mazurskiego) otrzymały w przeliczeniu na jednego mieszkańca najmniej 

środków, programy na lata 2007-2013 skonstruowano w sposób per saldo korzystny dla pięciu 

województw makroregionu. We wszystkich województwach odnotowano w ujęciu per capita 

poziom wsparcia wyższy o ok. 17% niż przeciętnie w Polsce, a warmińsko mazurskie i podkarpackie 

zajęły w rankingu województw pierwsze i drugie miejsce. Do makroregionu trafiło także więcej 

niż przeciętnie w Polsce środków w ramach PROW i PO RYBY (o około 42%).  

Wysokiemu poziomowi dofinansowania ze środków europejskich obserwowanemu w Polsce 

Wschodniej sprzyjały korzystne algorytmy podziału alokacji na programy regionalne i w ramach 

komponentu regionalnego PO KL oraz wyodrębnienie dedykowanego Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej. Co do zasady zapewnił on województwom makroregionu dodatkową pulę 

finansowania, jednak w niektórych obszarach można było zaobserwować substytucję wsparcia 

z programów krajowych przez PO PRW (np. w przypadku uczelni wyższych). Wynikało to zarówno 

z konstrukcji linii demarkacyjnej, jak i funkcjonowania konkursowego i pozakonkursowego trybu 

wyboru projektów. Za niepokojące należy uznać niższe o 24% w porównaniu ze średnią dla kraju 

wykorzystanie w Polsce Wschodniej (z wyjątkiem województwa podkarpackiego) środków PO IG, 

szczególnie przez przedsiębiorców.  

Z uwagi na niewielki poziom aktywności gospodarczej w Polsce Wschodniej, znaczenie ekonomiczne 

środków europejskich (np. w odniesieniu do wielkości PKB) jest znacznie większe niż w pozostałych 

województwach. Ich udział jest również wyższy, jeśli za punkt odniesienia weźmiemy łączne nakłady 

inwestycyjne – zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Przeprowadzona w ramach ewaluacji 

analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego potwierdza z kolei, że relatywnie większa skala 

interwencji finansowanej ze środków europejskich w Polsce Wschodniej zrekompensowała 

biedniejszym samorządom niższy poziom dochodów własnych, wynikający z mniejszej bazy 

podatkowej. W efekcie, inwestycje samorządowe w makroregionie były w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca nieco wyższe niż pozostałych województwach. Konsekwencją tej sytuacji jest jednak 

ryzyko znacznie większego uzależnienia samorządów Polski Wschodniej od środków europejskich, 

co może stanowić istotne wyzwanie dla krajowej polityki regionalnej po 2020 r.  

Struktura interwencji finansowanej ze środków europejskich na terenie Polski Wschodniej 

nie odbiegała znacząco od proporcji obserwowanych na poziomie krajowym. Zauważalny jest 

jednak większy niż przeciętnie w Polsce udział wydatków na zadania związane z rozwojem 

infrastruktury transportowej, co rekompensowało niewielki poziom dofinansowania w perspektywie 

finansowej 2004-2006. Relatywnie mniejsza część wsparcia została z kolei przeznaczona na projekty 

w obszarze ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej. W ujęciu przekrojowym 

nie zidentyfikowano form wsparcia lub grup benefitów w makroregionie, do których trafiłoby istotnie 

mniej środków europejskich niż w całym kraju.  
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Duża pula środków skierowanych bezpośrednio do makroregionu spowodowała, że gminy i powiaty 

o szczególnie niskim poziomie dofinansowania ze środków europejskich w perspektywie 2007-2013 

znajdowały się najczęściej poza Polską Wschodnią. Jeśli wysokość wsparcia w ramach polityki 

spójności była już jednak niewielka, rekompensującą rolę często (częściej niż w lepiej rozwiniętych 

województwach) odgrywały środki PROW oraz PO RYBY, a na terenach przygranicznych - środki 

programów współpracy transgranicznej (w szczególności przy granicy z Litwą). W ramach 

makroregionu (podobnie jak w całym kraju) relatywnie więcej wsparcia trafiło do gmin i powiatów 

o względnie wyższym poziomie rozwoju oraz do jednostek, który pozyskiwały również więcej 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2004-2006. Szczególnie duży strumień środków 

trafił do miast wojewódzkich oraz ich obszarów funkcjonalnych, do czego przyczyniła się 

interwencja PO RPW. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich nie była co prawda wprost 

skorelowana z dynamiką zmian na poziomie lokalnym, jednak - jak pokazujemy w kolejnej sekcji - nie 

jest to przesłanką do stwierdzenia braku oddziaływania interwencji na sytuację społeczno-

gospodarczą w makroregionie.  

 

5.1.3 W jakim stopniu interwencja finansowana ze środków europejskich przyczyniła się do 

realizacji zakładanych celów rozwojowych? (moduł 3) 

 

Poprawna metodycznie analiza oddziaływania interwencji publicznej wymaga zastosowania podejścia 

pozwalającego na porównanie jej efektów (mierzonych na przykład wskaźnikami opisującymi 

sytuację społeczno-gospodarczą dostępnymi w statystyce publicznej) z precyzyjnie określonym 

punktem odniesienia. Tylko w ten sposób możliwe jest zbadanie wpływu netto interwencji.  

W niniejszej ewaluacji wykorzystano do tego dwie wzajemnie uzupełniające się metody badawcze: 

 synteza modelowania makroekonomicznego: przegląd i dodatkowa analiza wyników 

symulacji na poziomie wojewódzkim modeli makroekonomicznych HERMIN, VESPA 

oraz EUImpactMOD opracowanych w ramach cyklicznych opracowań przygotowywanych 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju; 

 estymacja przez dopasowanie: autorska metoda szacowania efektu netto interwencji 

na poziomie lokalnym, pozwalająca na określnie wpływu różnicy w wielkości 

dofinansowania ze środków europejskich na obserwowane wskaźniki społeczno-

gospodarcze, z uwzględnieniem „grupy kontrolnej”, tj. jednostek, do których trafiło najmniej 

środków z FUE.  
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Najważniejsze wnioski na podstawie modelowania makroekonomicznego.  

 Obserwowana zmiana społeczno-gospodarcza (we wszystkich badanych wymiarach) jest 

silnie powiązana z interwencją finansowaną ze środków europejskich. Generalnie, większa 

skala interwencji w słabszych gospodarczo województwach przeciwdziała naturalnym 

procesom rosnących różnic na poziomie regionalnym (szybszy wzrost województw 

„metropolitalnych”).  

 W przypadku kluczowego wskaźnika SRPW z 2008 r. (PKB per capita w relacji do średniej 

UE) około 50% zmiany w latach 2006-2014 r. można przypisać programom finansowanym z 

polityki spójności,236 a więc około dwukrotnie więcej niż w całej Polsce.237 Oznacza to, że w 

okresie analizy interwencja finansowana ze środków europejskich miała kluczowe znacznie 

dla realizacji celów rozwojowych makroregionu. Pomimo rozbieżności oszacowań 

poszczególnych modeli można także wysunąć ostrożny wniosek, że polityka spójności 

przyczynia się także do spowolnienia dywergencji Polski Wschodniej od reszty kraju. Za około 

52% łącznego oddziaływania makroekonomicznego NSS 2007-2013 w makroregionie 

odpowiadają działania związane z rozbudową infrastruktury podstawowej, 26% - 

ze wsparciem przedsiębiorstw a pozostałe 22% - z rozwojem zasobów ludzkich.  

 Wkład interwencji w zmianę analizowanych wskaźników społeczno-gospodarczych 

w niektórych województwach jest bliski lub wręcz przekracza 100% i wydaje się być nieco 

przeszacowany. W większości przypadków wynika to z tego, że do 2015 r. interwencja NSS 

2007-2013 przekłada się na wskaźniki ekonomiczne zarówno przez kanał popytowy 

(wydatkowanie środków zwiększa agregowany popyt w gospodarce), jak i podażowy 

(poprawa zdolności gospodarki do produkcji dóbr i usług).238  Znaczenie obydwu kanałów 

zależy w dużym stopniu od teoretycznych założeń poszczególnych modeli, których 

porównanie wykracza poza ramy niniejszej ewaluacji. Z symulacji modelu EUImpactMOD 

z 2014 r. wynika, że oddziaływanie NSS 2007-2013 na PKB w Polsce Wschodniej spada 

w 2016 r. (w porównaniu z 2015 r., w wyniku ustania efektu popytowego) ok. 41%, a w 2020 

r. – o 74%.239 Zdecydowanie najsilniejsze przełożenie na efekty podażowe, widoczne 

po zakończeniu wydatkowania środków, ma interwencja związana z rozwojem infrastruktury 

podstawowej.  

 Ograniczeniem w szacowaniu efektów makroekonomicznych (w porównaniu z symulacjami 

na poziomie kraju) jest także niedoskonałość aparatu pozwalającego na ocenę oddziaływania 

na poziomie województw (w szczególności przepływów międzygałęziowych pomiędzy 

regionami) oraz utrudniona agregacja wyników do poziomu makroregionu.  

  

                                                           
236

 Można szacować, że poziom PKB w Polsce Wschodniej jest wyższy o około 13% (wydzielony wpływ NSS 
2007-2013).   
237

 Co wynika z większego znaczenia interwencji w odniesieniu do regionalnego PKB.  
238

 Z drugiej strony warto pamiętać, że w 2015 r. w dalszym ciągu można obserwować podażowe efekty 
interwencji NPR 2004-2006. 
239

 Stopniowy spadek siły oddziaływania wynika m.in. z amortyzacji majątku trwałego wprowadzonego 
do gospodarki dzięki interwencji ze środków europejskich.  
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Najważniejsze wnioski z estymacji przez dopasowanie. 

 Na poziomie lokalnym pozytywna zmiana społeczno-gospodarcza jest silniejsza w tych 

jednostkach, w których w przeliczeniu na mieszkańca dofinansowanie ze środków 

europejskich było większe. Odnotowano m.in. pozytywny wpływ całej interwencji 

na dynamikę wynagrodzeń oraz dynamikę wpływów z PIT. Jednocześnie nie zidentyfikowano 

wpływu interwencji na wskaźniki opisujące sytuację na lokalnych rynkach pracy (tj. stopę 

bezrobocia oraz udział pracujących w populacji). Otrzymano m.in. następujące szczegółowe 

wyniki.  

o W grupie 25% powiatów o najwyższych wartościach dofinansowania per capita 

wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w latach 2006-2014 

w cenach bieżących był dzięki interwencji ze środków europejskich wyższy o około 

112 zł (tj. o około 10%) niż w grupie 25% powiatów o najniższych wartościach 

dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013.240 

o W grupie 25% gmin o najwyższych wartościach dofinansowania per capita wzrost 

dochodów z PIT w latach 2006-2014 w cenach bieżących był dzięki interwencji 

ze środków europejskich wyższy o około 16,2 zł (w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, czyli o około 9%) niż w grupie 25% powiatów o najniższych wartościach 

dofinansowania w perspektywie finansowej 2007-2013.241 

 Kluczowe znaczenie dla oddziaływania interwencji (tj. jej istotności statystycznej) 

ma wielkość dofinansowania projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, B+R 

oraz innowacji. Pozwala to na wyciągnięcie ostrożnego wniosku, że to właśnie interwencja 

w tym obszarze była najbardziej skuteczna i efektywna z punktu widzenia zmiany społeczno-

gospodarczej na poziomie lokalnym.  

 W estymacji oprócz interwencji polityki spójności uwzględniono także „prorozwojowe” 

działania PROW i PO RYBY. Dodanie tego wymiaru wsparcia poprawiło istotność statystyczną 

oddziaływania, co daje podstawę do stwierdzenia, że środki EFRROW i EFR dobrze 

uzupełniały interwencję realizowaną w ramach NSS 2007-2013, wzmacniając jej pozytywny 

efekt. 

 Wyniki otrzymane dla Polski ogółem mają (przy pewnych ograniczeniach metodycznych) 

także zastosowanie dla Polski Wschodniej: interwencja finansowana ze środków 

europejskich ma większy wpływ na realizację celów rozwojowych makroregionu w tych 

gminach/powiatach, do których trafiło więcej środków polityki spójności oraz EFRROW i EFR.  

Obydwie opisane powyżej metody są do siebie komplementarne i pokazują interwencję 

z odmiennych perspektyw. Różnice w oszacowanej skali oddziaływania (znacznie silniejszy wkład 

interwencji w zmianę społeczno-gospodarczą) wynikają m.in. z: odmiennego zakresu badanej 

interwencji (tylko PS vs. lokalny wymiar PS + PROW/RYBY); odmiennego punktu odniesienia (brak 

funduszy vs. niższy poziom wsparcia); odmiennego podejścia metodycznego oraz odmiennego 

zestawu analizowanych wskaźników.   

                                                           
240

 W modelu zastosowano 16 zmiennych kontrolnych, aby wyeliminować z analizy wpływ na analizowaną 
zmienną czynników innych niż interwencja ze środków europejskich.  
241

 11 zmiennych kontrolnych.  
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5.2 Wnioski z analiz tematycznych 

 

5.2.1 Innowacyjność i konkurencyjność 

 

Jednym z celów strategicznych SRPW z 2008 r. było zwiększenie spójności gospodarczej 

makroregionu względem regionów UE oraz reszty kraju. Również większość strategii rozwoju 

województw jako cel wskazywało wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki. Wyniki 

przeprowadzonych analiz oraz metaewaluacji wskazują na istotny pozytywny wpływ interwencji z 

funduszy UE na wzrost innowacyjności i konkurencyjności beneficjentów na poziomie 

mikroekonomicznym oraz na kluczowe znaczenie dofinansowania projektów związanych ze 

wsparciem przedsiębiorczości, innowacyjności i B+R dla oddziaływania całej interwencji na poziomie 

lokalnym.  Nie można jednak zaobserwować znaczącej poprawy konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki makroregionu Polski Wschodniej na poziomie makroekonomicznym. Województwa Polski 

Wschodniej wciąż należą do najmniej konkurencyjnych w Polsce, w świetle dostępnych danych nie 

udało się również istotnie zwiększyć potencjału innowacyjnego makroregionu. Interwencja z UE 

mogła przyczynić się jednak do istotnego zwiększenia nakładów na działalność B+R, choć wpływ ten 

nie musi okazać się trwały (brak podstaw do oddzielenia efektów krótko i długoterminowych). 

 Wyniki estymacji przez dopasowanie wskazują na kluczowe znaczenie dla oddziaływania 

interwencji na poziomie lokalnym (tj. jej istotności statystycznej) wielkości 

dofinansowania projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, B+R oraz 

innowacji. Na poziomie lokalnym pozytywna zmiana społeczno-gospodarcza jest silniejsza 

tam, gdzie odnotowano w przeliczeniu na mieszkańca więcej środków europejskich. 

Obserwowany jest pozytywny wpływ całej interwencji na dynamikę wynagrodzeń oraz 

dynamikę wpływów z PIT. W innej specyfikacji modelu odnotowano pozytywny wpływ 

wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom na dynamikę wartości środków trwałych w 

przedsiębiorstwach na poziomie lokalnym, dotyczy to jednak tylko modelu obejmującego 

powiaty z całego kraju (w modelu wyspecyfikowanym tylko dla Polski Wschodniej nie 

otrzymano statystycznie istotnego wpływu). 

 Przeprowadzona metaewaluacja wskazuje na istotną pozytywną rolę interwencji z 

funduszy UE na wzrost innowacyjności i konkurencyjności beneficjentów na poziomie 

mikroekonomicznym. W szczególności, zaobserwowano pozytywne efekty bezpośredniego 

wsparcia przedsiębiorstw na poprawę ich sytuacji finansowej, wzrost poziomu inwestycji i 

mocy produkcyjnych oraz rozpoczęcie działalności eksportowej i zdobywanie nowych rynków 

zbytu.  Badania wskazują również na zwiększenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

objętych wsparciem oraz zwiększenie zatrudnienia.242 Z drugiej strony, część badań wskazuje 

na wysokie ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty, czyli sytuacji, gdy inwestycja byłaby 

                                                           
242

 Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług, EGO s.c. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji 
inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, IBS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, 2012; Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, WYG PSDB, Warszawa 2014 
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zrealizowana również bez otrzymania dotacji, a także na problemy z efektywną ekonomicznie 

komercjalizacją opracowanych w ramach projektów nowych produktów i technologii.243 

 Dostępne dane na poziomie makroekonomicznym nie dają podstaw do stwierdzenia 

znaczącej poprawy wskaźników konkurencyjności i innowacyjności makroregionu. 

Województwa Polski Wschodniej wciąż należą do najmniej konkurencyjnych w Polsce, w 

świetle dostępnych danych nie udało się również zwiększyć potencjału innowacyjnego 

makroregionu. Może to jednak wynikać ze zbyt krótkiego okresu, który upłynął od momentu 

zakończenia realizacji projektów (58% projektów zostało ukończonych w latach 2014-2015), a 

także relatywnie niskiej skali interwencji w niektórych obszarach. Negatywny wpływ na 

efektywność interwencji na poziomie makroekonomicznym wywarło również występowanie 

efektu jałowej straty. 

 Regiony Polski Wschodniej nie zdołały znacząco poprawić swojej pozycji konkurencyjnej 

na tle reszty kraju oraz regionów UE w krajowych i międzynarodowych rankingach. W 

rankingu regionalnej konkurencyjności (RCI244) wszystkie województwa makroregionu 

zostały sklasyfikowane na odległych miejscach, nieznaczny wzrost pozycji w rankingu 

odnotowały jedynie województwa podlaskie i lubelskie. Nisko oceniana jest atrakcyjność 

inwestycyjna Polski Wschodniej – w rankingu IBnGR245 województwa makroregionu znalazły 

się na 5 ostatnich miejscach w rankingu. W niektórych obszarach można jednak było 

zaobserwować w analizowanym okresie pozytywną zmianę: poprawiła się pozycja woj. 

podkarpackiego i świętokrzyskiego w obszarze zasobów i kosztów pracy, lubelskiego w 

zakresie dostępności transportowej, oraz świętokrzyskiego w obszarze chłonności rynku 

zbytu. 

 Nie widać znaczącego wzrostu stopnia umiędzynarodowienia gospodarki makroregionu. 

Udział eksportu w PKB makroregionu wzrósł nieznacznie, z 19,6% do 22,4%. Utrzymuje się 

istotna luka w stosunku do Polski ogółem (wzrost z 34,9% do 38,5% PKB Polski). Pozytywnie 

wyróżnia się jednak woj. podkarpackie, w którym odnotowano znaczący wzrost eksportu w 

analizowanym okresie (wzrost udziału eksportu do 31,3% regionalnego PKB). Część badań 

ewaluacyjnych wskazuje jednak na pozytywne efekty (wzrost działalności eksportowej 

beneficjentów na tle grupy kontrolnej) wsparcia dotacyjnego ze środków RPO.246   

 Nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw są w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wyraźnie niższe niż w Polsce ogółem, a w okresie perspektywy finansowej 2007-2013 

odnotowano w tym zakresie jedynie minimalną poprawę (wzrost z 59,8% do 61% średniej 

dla Polski). Znaczący wzrost inwestycji odnotowało jedynie woj. podkarpackie (z 58% do 

72% średniej dla Polski). Środki UE pozyskane przez przedsiębiorstwa w ramach wsparcia 

                                                           
243

 Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, IBS 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 2012; Raport końcowy z badania 
ewaluacyjnego Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007–2013, 
OPI/Millward Brown, Warszawa 2014 
244

 Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Joint Research Centre 2013 
245

 Atrakcyjność Inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Gdańsk 2014   
246

 Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług, EGO s.c. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
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innowacyjności i konkurencyjności z funduszy spójności stanowiły w Polsce Wschodniej 5% 

całkowitych inwestycji sektora prywatnego w latach 2007-2013. W rezultacie, ich wpływ na 

całkowity poziom inwestycji sektora prywatnego był relatywnie niewielki w skali całej 

gospodarki, choć wyższy niż w całym kraju. Interwencja miała jednak duże znaczenie w 

niektórych sektorach247 i przekładała się na zwiększoną dynamikę wartości środków trwałych 

w przedsiębiorstwach na poziomie lokalnym (estymacja przez dopasowanie, p. powyżej). 

 Jednym z celów rozwojowych makroregionu było również zwiększenie innowacyjności 

regionalnej gospodarki. W świetle dostępnych danych nie udało się osiągnąć istotnej 

poprawy w tej dziedzinie na poziomie makroekonomicznym, a nawet obserwowany jest 

spadek wskaźników innowacyjności. Dane GUS wskazują na pogorszenie się wszystkich 

wskaźników innowacyjności w Polsce Wschodniej (podobnie jak w Polsce ogółem), w tym 

udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w sektorze przemysłu, 

odsetka przedsiębiorstw sektora przemysłu i usług współpracujących w działalności 

innowacyjnej, udziału przedsiębiorstw sektora usług i przemysłu, które poniosły nakłady na 

działalność innowacyjną. Prawie wszystkie województwa Polski Wschodniej pogorszyły 

również swoją pozycję w rankingu regionalnej innowacyjności,248 i zostały zakwalifikowane 

do grupy tzw. skromnych innowatorów.249 Wyjątkiem jest województwo podkarpackie, które 

poprawiło swój potencjał innowacyjności i awansowało do grupy tzw. umiarkowanych 

innowatorów (jako jedyne z Polski Wschodniej). Także w tym przypadku w ewaluacjach 

programów regionalnych zidentyfikowano pozytywny wpływ wsparcia dotacyjnego na 

innowacyjność firm-beneficjentów250251 pomimo ryzyka wystąpienia efektu jałowej straty.252   

 W makroregionie wyraźnie wzrosły całkowite nakłady na działalność B+R (GERD), a 

interwencja z UE mogła się istotnie przyczynić do obserwowanej zmiany. Pozytywny trend 

widoczny jest we wszystkich podstawowych wskaźnikach dotyczących B+R, w tym m.in. 

ponad dwukrotnym wzroście całkowitych nakładów na B+R w relacji do PKB (z 0,29% do 

0,67%), ponad dwukrotnym wzroście nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw (z 0,17% 

do 0,34%), a także we wzroście udziału osób zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem – z 

0,5% do 0,64%. Zakładając, że wsparcie ze środków europejskich przeznaczone na działalność 

                                                           
247

 Np. w sektorze ochrony zdrowia i turystyki w woj. podkarpackim, wielkość skumulowanej interwencji w 
latach 2007-2013 była zbliżona (turystyka) lub przekraczała (zdrowie) średnie roczne nakłady inwestycyjne w 
tych branżach. Za: Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we 
wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa 
podkarpackiego, IBS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 2012. 
248

 Regional Innovation Scoreboard 2014 
249

 Skromni innowatorzy – regiony  poniżej 50% średniego wskaźnika RIS dla UE-28, umiarkowani innowatorzy – 
regiony z wynikiem między 50% a 90% średniej UE-28. Warto jednak zwrócić uwagę, że ranking ten opiera się 
na mocno opóźnionych danych – np. wyniki rankingu z 2014 r. opierają się w większości na danych z 2010 r. 
250

 Ewaluacja RPO WiM…, op. cit. oraz Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz 
innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP, Re-Source na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 
251

 Pozytywny wpływ obserwowano m.in. w postaci wyższego odsetka przedsiębiorstw wprowadzających 
innowacje wśród firm objętych wsparciem w woj. warmińsko – mazurskim oraz lubelskim, oraz wyższego 
odsetka przedsiębiorstw współpracujących z sektorem nauki w woj. lubelskim. Nie spowodowało to jednak 
odwrócenia spadających trendów we wskaźnikach na poziomie makroekonomicznym – jako przyczynę 
wskazuje się m.in. zbyt małą skalę wsparcia w stosunku do potrzeb rozwojowych regionu (por. Ewaluacja RPO 
WiM…) 
252

 Ewaluacja wkładu…, op. cit.  
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B+R przekłada się na GERD w skali 1: 1, udział funduszy UE w zagregowanych nakładach na 

B+R (GERD) w latach 2007-2013 wyniósł w Polsce Wschodniej 38% (w Polsce ogółem 19%), 

co oznacza, że potencjalne znaczenie środków UE jest dwukrotnie większe w średnio w całym 

kraju. Stwarza to jednak ryzyko uzależnienia podmiotów prowadzących działalność B+R w 

Polsce Wschodniej od zewnętrznego finansowania, i potencjalną lukę po zakończeniu 

napływu środków europejskich. Największe wsparcie253 w zakresie finansowania działalności 

B+R trafiło do sektora nauki, na rozbudowę infrastruktury B+R uczelni (szczególnie duże 

środki trafiły do uczelni lubelskich). W sektorze przedsiębiorstw, najwięcej środków UE na 

rozwój działalności B+R pozyskiwały firmy z województwa podkarpackiego. Jednocześnie, w 

obszarze wsparcia B+R występuje najwięcej „białych plam” – w prawie 50% powiatów 

makroregionu nie zrealizowano ani jednego projektu z zakresu wsparcia B+R, z czego 

najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim.254 

 W Polsce Wschodniej istotnie wzrosła liczba patentów, wciąż wyzwaniem pozostaje jednak 

efektywne wdrożenie wypracowanych rozwiązań w gospodarce. Liczba patentów na 

wynalazki krajowe udzielonych przez Urząd Patentowy RP na 1 mln mieszkańców w Polsce 

Wschodniej wzrosła prawie 2-krotnie (z 20 do 37) w latach 2009-2014. Dostępne analizy dla 

Polski ogółem wskazują jednak, że wzrost liczby uzyskiwanych patentów dotychczas nie 

przełożył się na ich praktyczne wdrożenie. Instytuty badawcze skontrolowane przez NIK 

wdrożyły jedynie 20% uzyskanych patentów,255 a wpływy z komercjalizacji prac badawczo-

rozwojowych w latach 2010-2013 spadały.256 Niektóre ewaluacje wskazują również na 

problemy z wprowadzeniem na rynek krajowy i zagraniczny nowych produktów i technologii 

powstających w ramach projektów dofinansowanych z UE.257 

 W obszarze nauki utrzymuje się dystans dzielący Polskę Wschodnią od reszty kraju, choć 

dzięki interwencji UE udało się zmodernizować i rozwinąć infrastrukturę B+R uczelni. 

Najsilniejszą pozycję w świecie akademickim posiadają uczelnie z Lublina, z których aż 

5 znalazło się wśród 50 najlepszych uczelni rankingu Perspektywy. W latach 2006-2014 

wzrosła popularność studiów doktoranckich w całym makroregionie, ale wciąż jest mniejsza 

niż w pozostałej części kraju. W tej kwestii wyróżnia się najsilniejszy ośrodek akademicki w 

Polsce Wschodniej – woj. lubelskie (powyżej średniej dla Polski ogółem). Uczelnie i naukowcy 

z Polski Wschodniej w znacznie mniejszym stopniu korzystają również z grantów na badania 

naukowe przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki.258 

                                                           
253

 Z programów finansowanych z polityki spójności 
254

 W wielu przypadkach wynika zapewne z braku uczelni wyższych/instytutów naukowych w danym powiecie 
oraz brakiem przedsiębiorstw o wystarczającym potencjale i woli do prowadzenia prac B+R 
255

 Ten sam odsetek wdrożeń (20%) wykazano zarówno w jednostkach naukowych skontrolowanych przez NIK 
za okres 2010-2013 jak i w analizie przeprowadzonej przez Index Copernicus w związku z oceną parametryczną 
jednostek naukowych za okres 2009-2012. Za: Informacja o wynikach kontroli Efekty działalności instytutów 
badawczych, NIK, Warszawa 2015 
256

 Wpływy zmniejszyły się z 82,6 mln w 2011 r. do 65,6 mln w 2013 r. Za: Informacja o wynikach kontroli Efekty 
działalności instytutów badawczych, NIK, Warszawa 2015 
257

 Raport dotyczy wsparcia B+R w całym kraju, dlatego nie są to problemy charakterystyczne jedynie dla Polski 
Wschodniej. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach 
perspektywy finansowej 2007–2013, OPI/Millward Brown, Warszawa 2014 
258

 Średnie dofinansowanie z NCN w Polsce Wschodniej w latach 2011-2014 wyniosło jedynie 26% średniej 
wartości dla całego kraju 
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5.2.2 Rynek pracy i kapitał ludzki 

 

Fundusze europejskie miały istotny wpływ na poprawę spójności społecznej Polski Wschodniej, co 

było jednym z głównych założeń SRPW z 2008 r. oraz było mocno akcentowane w strategiach 

rozwoju województw. Analizy na podstawie modeli makroekonomicznych wskazują na kluczowe 

znaczenie funduszy UE dla pozytywnych zmian na rynku pracy w Polsce Wschodniej. Również 

ewaluacje w ujęciu mikroekonomicznym wskazują, że efektywność zatrudnieniowa osób objętych 

wsparciem jako niepracujące była relatywnie wysoka. Z kolei analizy na poziomie powiatowym nie 

dają podstaw do stwierdzenia pozytywnego oddziaływania wyższego dofinansowania ze środków 

europejskich na dynamikę wskaźników opisujących sytuację na lokalnych rynkach pracy.  

 Sytuacja na rynku pracy w Polsce Wschodniej poprawiła się, jednak tempo zmian było 

istotnie mniejsze niż w pozostałej części kraju. Nie udało się więc w analizowanym okresie 

realizować celu zakładanego w SPRW259 w postaci osiągnięcia podobnego tempa poprawy 

wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia jak w całym kraju.260 W latach 2006-2014 wskaźnik 

zatrudnienia wzrósł w makroregionie o 4,5 p.p. (z 60,1% do 64,6%), podczas gdy średnio w 

kraju wzrost wyniósł aż 8,1 p.p. (z 59,4% do 67,5%). Również w przypadku zmiany poziomu 

bezrobocia, dynamika zmian była mniejsza w Polsce Wschodniej niż w Polsce ogółem. W 

latach 2006-2014 stopa bezrobocia wg BAEL spadła w Polsce Wschodniej o 2,8 p.p. (z 13,8% 

do 11,1%), natomiast w Polsce ogółem spadek wyniósł 4,8 p.p. (z 13,8% do 9%). Nieco 

mniejszą różnicę między Polską Wschodnią a Polską ogółem odnotowano w przypadku zmian 

stopy bezrobocia rejestrowanego. W makroregionie została ona zredukowana o 2,6 p.p. (z 

17,2% do 14,7%), natomiast w całym kraju spadła o 3,3% (z 14,8% do 11,5%). 

 Wyniki modelowania makroekonomicznego261 na poziomie województw wskazują, że 

całkowita interwencja finansowana z funduszy UE miała kluczowe znaczenie dla 

pozytywnych zmian na rynku pracy w Polsce Wschodniej. W szczególności, fundusze UE 

odpowiadają za niemal całkowity wzrost stopy zatrudnienia w Polsce Wschodniej (wzrost od 

+3,9 p.p. do +5,8 p.p. w wyniku interwencji UE, przy całkowitej zmianie +4,5 p.p.). Natomiast 

w przypadku stopy bezrobocia (liczonej wg BAEL), środki UE spowodowały jej znaczący 

spadek w makroregionie (od -4,6 p.p. do -5,6 p.p.), który przewyższył rzeczywiście 

obserwowaną zmianę (spadek -2,8 p.p.). Oznacza to, że, wyniki modelowania implikują 

wzrost wskaźnika w scenariuszu kontrfaktycznym, który pomija oddziaływanie programów 

polityki spójności. Podkreślenia wymaga fakt, że tak duży wpływ w otrzymanych wynikach 

modelowania makroekonomicznego jest charakterystyczny dla makroregionu Polski 

Wschodniej – w Polsce ogółem wpływ interwencji z UE na zmianę wskaźnika zatrudnienia 

został oszacowany na 33%-48%, zaś na zmianę stopy bezrobocia – na 75%-76%. Warto 

również zaznaczyć, że tak duży wpływ interwencji UE w przyjętym modelu wynika przede 

                                                           
259

 Strategia Rozwoju Polski Wschodniej z 2008 r. 
260

 Cel SRPW z 2008 r. odnosi się wprawdzie do 2020 r., jednak niższą od zakładanej dynamikę w latach 2006-
2014 trudno będzie nadgonić w późniejszym okresie.  
261

 Na podstawie wyników modelu HERMIN oraz EUImpactMOD 
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wszystkim z popytowego wsparcia koniunktury gospodarczej dzięki wykorzystaniu funduszy 

UE, nie zaś z bezpośredniego oddziaływania na podażową stronę rynku pracy.262 

 Badania wskazują również na pozytywny wpływ interwencji realizowanej w ramach PO KL 

na makroekonomiczne zmiany w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. Według 

raportu ewaluacyjnego263, wpływ interwencji z PO KL w latach 2008-2013 na ogólną zmianę 

sytuacji na rynku pracy w Polsce ogółem264 wyniósł +3,8%, mimo, że ogólna sytuacja na rynku 

pracy pogorszyła się o 7,1%. Podkreślenia wymaga fakt, że powyższy raport wskazuje na 

szczególnie silny pozytywny wpływ interwencji w regionach Polski Wschodniej (+5,6%). 

Podobne wyniki zaobserwowano w obszarze integracji społecznej – pozytywny wpływ 

programu wyniósł w Polsce ogółem +5,6%, zaś w Polsce Wschodniej: +4,9%. 

 Analiza statystyczna przeprowadzona na poziomie powiatów wskazuje natomiast, że 

wpływ zróżnicowania wysokości interwencji z UE na zmianę lokalnych wskaźników rynku 

pracy nie był istotny statystycznie. Analiza metodą estymacji przez dopasowanie badała, jaki 

wpływ na zmianę sytuacji na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy miało zróżnicowanie 

wysokości dofinansowania per capita265 w obszarach tematycznych dotyczących rynku pracy 

oraz dofinansowania per capita ogółem z funduszy UE. Niezależnie od przyjętego wariantu, 

wyniki wskazują na brak statystycznie istotnego wpływu zróżnicowania interwencji UE na 

redukcję stopy bezrobocia lub wzrost odsetka pracujących wśród osób w wieku 

produkcyjnym na poziomie powiatów. Dzieje się tak, pomimo występowania istotnej 

korelacji między wysokością dofinansowania z UE per capita a dynamiką spadku stopy 

bezrobocia w latach 2006-2014, który jednak wynika przede wszystkim z wyższego bazowego 

poziomu stopy bezrobocia w 2006 r. (powiaty o podobnej stopie bezrobocia w 2006 r. 

osiągnęły podobną dynamikę jej spadku w latach 2006-2014, niezależnie od różnic w 

wysokości otrzymanego dofinansowania z UE). Warto jednak zauważyć, że ponieważ badano 

jedynie wpływ zróżnicowania wsparcia między powiatami o najwyższym i najniższym 

poziomie dofinansowania, a nie całego wsparcia, brak jest wystarczających podstaw do 

stwierdzenia nieskuteczności interwencji. Dodatkowo, mimo braku istotnego statystycznie 

wpływu zróżnicowania interwencji na podstawowe wskaźniki rynku pracy, odnotowano 

istotny statystycznie wpływ na dynamikę wynagrodzeń w gospodarce. 

                                                           
262

 Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004–2013, MRR, 
Warszawa 2014 
263

 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte 
rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji programu, Laboratorium Badań Strukturalnych, 
Warszawa 2015 
264

 Raport ocenia zmiany tzw. Syntetycznego Miernika Rynku Pracy, który składa się z następujących 
wskaźników cząstkowych: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 – stymulanta, wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 55-64 – stymulanta, wskaźnik zatrudnienia 25-54  stymulanta, udział długotrwale bezrobotnych 
(powyżej 12 miesięcy) w ogóle bezrobotnych – destymulanta, odsetek wyrejestrowanych bezrobotnych z tytułu 
podjęcia pracy (wskaźnik efektywności urzędów pracy) – stymulanta, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym – stymulanta, wskaźnik obciążenia instytucji rynku pracy 
(liczba klientów przypadająca na 1 pośrednika pracy) – destymulanta 
265

 Analiza opierała się na podziale powiatów w zależności od wysokości dofinansowania per capita na 4 
kwartyle, i porównanie wyników otrzymanych przez powiaty z I i IV kwartyla (o najniższym i najwyższym 
dofinansowaniu z funduszy UE per capita) 
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 W ujęciu mikroekonomicznym, wyniki ewaluacji wskazują,266 że efektywność 

zatrudnieniowa osób objętych wsparciem jako niepracujące była relatywnie wysoka. W 

skali całej Polski, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowało 44% jego 

uczestników, zaś po 18 miesiącach – 52%. W województwach Polski Wschodniej osiągnięto 

wskaźniki minimalnie gorsze (od 35% do 45% pracujących po 6 miesiącach, od 40% do 55% 

pracujących po 18 miesiącach). Przyjęta w badaniu metodologia nie uwzględnia jednak 

analizy scenariusza kontrfaktycznego, polegającego na porównaniu wyników osób objętych 

wsparciem z wynikami grupy kontrolnej o takich samych charakterystykach indywidualnych. 

Pewnym przybliżeniem efektu netto interwencji jest jednak deklarowany przez uczestników 

efekt zatrudnieniowy netto: 66% pracujących po 6 miesiącach, i 49%, które znalazły pracę 

między 6 a 18 miesiącem, uznało wpływ udziału w programie na znalezienie zatrudnienia jako 

znaczący. 

 Wsparcie w ramach PO KL przyczyniło się do zwiększenia jakości kapitału ludzkiego przez 

podwyższanie ogólnego poziomu kwalifikacji i umiejętności oraz poprawę jakości 

nauczania od przedszkoli do uczelni wyższych. Dostępne wyniki badań267 wskazują na 

pozytywne efekty w skali kraju:268 w zdecydowanej większości (94%) osoby objęte wsparciem 

jako pracujące nadal pracują, 40% uczestników uzyskało wyższe stanowisko lub rozpoczęło 

pracę wymagającą wyższych umiejętności,269 52% zwiększyło dochody,270 w znaczącym 

stopniu wykorzystują w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte w projekcie.271 W skali 

makroekonomicznej nie można jednak zaobserwować wzrostu odsetka dorosłych 

uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w danych GUS. 

 

  

                                                           
266

 Raport końcowy z IV fali Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego 
PO KL 2007-2013, PAG Uniconsult, Warszawa 2014 
267

 Efektywność zatrudnieniowa obliczona dla osób niepracujących, uczestniczących w projektach w ramach 
priorytetu VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich) oraz VII (Promocja integracji społecznej). Za: Raport końcowy 
z IV fali Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, 
PAG Uniconsult, Warszawa 2014 
268

 Na pozytywne efekty szkoleń wskazują również niektóre badania regionalne, np. 96% badanych uczestników 
w woj. podlaskim wskazuje, że ich kwalifikacje i umiejętności wzrosły dzięki udziałowi w szkoleniu z PO KL, a 
78% twierdzi, że poprawiło również swoją efektywność w pracy. Z drugiej strony, aż 82% ankietowanych nie 
zauważyło poprawy swojej sytuacji w firmie. Za: Raport z badania ewaluacyjnego Skuteczność i efektywność 
szkoleń realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL w kontekście potrzeb kadry zarządzającej i 
pracowników przedsiębiorstw w województwie podlaskim, ITTI/Public Relations, Poznań 2013 
269

 Deklarowany przez uczestników wpływ projektu uzyskaną zmianę został oceniony średnio na 6,2 w 10-
punktowej skali 
270

 Deklarowany przez uczestników wpływ projektu uzyskaną zmianę został oceniony średnio na 4,1 w 10-
punktowej skali 
271

 Wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności zdobytych w programie oceniony średnio na 3,3 w 4-punktowej 
skali 
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5.2.3 Dostępność przestrzenna i infrastruktura techniczna 

 

Dzięki funduszom UE nastąpiła znacząca poprawa spójności terytorialnej, która jest jednym 

z głównych celów Strategii Rozwoju Polski Wschodniej oraz strategii rozwoju województw 

makroregionu, choć nie we wszystkich obszarach tempo zmian oraz efekty interwencji są równie 

zadowalające. 

 Dostępność drogowa Polski Wschodniej zwiększyła się, jakkolwiek postęp ten był mniejszy 

niż w pozostałej części kraju. W przypadku sieci autostrad i dróg ekspresowych fundusze UE 

hamowały dywergencję, ponieważ silniej odpowiadały za poprawę dostępności 

makroregionu (za ponad 50% wartości WMDT na terytorium całego makroregionu poza 

warmińsko-mazurskim).272 Długość autostrad i dróg ekspresowych wzrosła w Polsce 

Wschodniej z 34 km (2007) do 380 km (2013). Nie można jednak stwierdzić, że wsparcie 

infrastruktury drogowej udrożniło powiązania z sąsiadującymi krajami oraz poprawiło 

sytuację najsłabiej dostępnych obszarów makroregionu, położonych przy wschodniej granicy 

Polski. Z jednej strony wynikało to z zaniechania realizacji części inwestycji na poziomie 

krajowym, z drugiej zaś ze strategii poziomu regionalnego w zakresie rozbudowy sieci 

drogowej.273  

 Przyjęta strategia rozbudowy sieci drogowej, a także rozstrzygnięcia na poziomie kraju 

w zakresie najważniejszych inwestycji finansowanych z PO IŚ/PO RPW rzutowały na 

zróżnicowaną skuteczność interwencji w ramach RPO. Infrastruktura drogowa wybudowana 

z RPO najsilniej poprawiła dostępność w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, mniej 

skutecznie środki RPO zadziałały w pozostałych regionach.274 Bez wątpienia poprawił się 

natomiast stan techniczny dróg oraz bezpieczeństwo, na co wskazuje istotny spadek 

wypadków drogowych. 

 Znacząco zwiększyła się gęstość dróg utwardzonych, choć postęp nie zachodził w takim 

tempie jak w pozostałej części kraju (z 68,5 km w 2006 roku do 77 km na 100 km² w 2013). 

Można na tej podstawie wnioskować przede wszystkim o zmianie sytuacji dróg lokalnych. 

Wkład funduszy UE w obszarze dróg lokalnych był mniejszy niż w przypadku dróg krajowych 

i wojewódzkich, co więcej, dotychczasowe badania wskazują na niezadowalającą 

komplementarność sieci dróg lokalnych kreowanej z poziomu regionalnego (RPO).275  

 Dużo słabszy efekt interwencji w Polsce Wschodniej widoczny jest w obszarze 

infrastruktury kolejowej. Długość linii kolejowych w Polsce Wschodniej zmalała (choć 

w pozostałych częściach kraju spadek był bardziej dynamiczny), zaniechano części inwestycji, 
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 IGiPZ PAN, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny 
Polski, Warszawa, 2013. 
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 Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw, 
Warszawa, 2012. 
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 Ibidem.  
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 Por. EGO, Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura 
komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z 
regionalnym układem komunikacyjnym, Warszawa, 2010; Re-Source, Ewaluacja mid-term Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Poznań, 2013  
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zaś efekty zrealizowanych projektów są niekiedy mocno uzależnione od realizacji odcinków 

leżących poza makroregionem (głównie w mazowieckim). Dzięki funduszom UE poprawiła się 

jakość oferty kolejowej, choć efekty te widoczne są w Polsce Wschodniej głównie na 

poziomie połączeń międzynarodowych (TEN-T) i wybranych krajowych.  

 Wsparcie transportu lotniczego z funduszy UE przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa276 

i okresowy wzrost udziału Polski Wschodniej w ruchu lotniczym całego kraju. Od 2013 roku 

utrzymuje się on jednak na poziomie ok. 3%, pomimo otwarcia lotniska Lublin-Świdnik. 

Dostępność lotnicza północno-wschodniej Polski poprawiła się także dzięki otwarciu lotniska 

Olsztyn-Mazury, jakkolwiek nie sposób stwierdzić potencjalnego wkładu w wielkość ruchu 

lotniczego ze względu na rozpoczęcie funkcjonowania w 2016.    

 Jest nieco za wcześnie, aby ocenić zmianę wywołaną inwestycjami w transport miejski oraz 

rowerowy, wspieranymi głównie przez PO RPW. Udział pasażerów z PW w ogóle osób 

korzystających z komunikacji miejskiej w Polsce od 2011 wzrasta (od 9,5% do 11% w 2013 

roku), niemniej wkład interwencji FUE prawdopodobnie będzie widoczny z opóźnieniem. 

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku wsparcia transportu rowerowego, którego 

skuteczność będzie w dużej mierze uzależniona od powodzenia otwartej w grudniu 2015 r. 

trasy rowerowej GreenVelo.  

 Energetyka nie została explicite uwzględniona jako jeden z celów SRPW z 2008 roku - 

jednak do Polski Wschodniej trafiła istotna część wsparcia w tym obszarze 

rozdysponowanego w całym kraju (25,2%), które przeznaczono głownie na infrastrukturę 

przesyłową, instalacje OZE oraz poprawę efektywności energetycznej. W badanym okresie 

znacząco wzrósł wkład makroregionu w ilość energii produkowanej z OZE w Polsce (z 15% do 

20%). FUE miały nań dość ograniczony wpływ.277 Jak pokazuje przykład Kisielic, lokalne 

inwestycje w OZE finansowane z różnych źródeł (w tym z FUE) mogły przyczynić się do 

uzyskania częściowej niezależności energetycznej, a także rozwoju społeczno-

gospodarczego278, globalnie jednak makroregion utrzymał deficyt produkowanej energii, ze 

względu na zwiększające się potrzeby energetyczne gospodarstw domowych.  

 Polska Wschodnia uczyniła istotny krok w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. 

Bardzo silnie wzrósł udział gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem do 

Internetu (z 22% do 64%), zaś dzięki projektowi Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z PO 

RPW wzrosła także dostępność do połączenia dobrej jakości. Realizacja projektu zakończyła 

się w 2015 roku, ale już teraz można postawić tezę, że z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz 

moment wdrażania mógł on mieć znaczenie cywilizacyjne.  

 Stosunkowo trudno ocenić efekt oraz wkład FUE w projekty związane z e-usługami dla firm 

oraz sektora publicznego. W przypadku e-usług dla firm, w Polsce Wschodniej wzrósł 

odsetek przedsiębiorstw usprawniających procesy biznesowe dzięki internetowi, choć wzrost 

ten był niższy niż w pozostałej części kraju. W przypadku e-edukacji, dostęp w Polsce 
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 Agrotec, Ocena efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ, Warszawa, 2013. 
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 IBS, Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań 
wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, Warszawa, 2013. 
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 FUNDEKO, Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, Warszawa, 
2011. 
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Wschodniej do komputerów z Internetem w szkołach od 2008 roku kształtuje się na 

stabilnym poziomie i wkład FUE w tym obszarze był niewielki. Pojedyncze projekty e-

administracji, realizowane z poziomu centralnego i współfinansowane z UE (np. e-deklaracje 

z PO IG) niewątpliwie usprawniły administrowanie, niemniej całość interwencji w tym 

obszarze, podobnie jak jej efekt w Polsce Wschodniej nie zostały jeszcze poddane ocenie.  

 

5.2.4 Jakość życia i ochrona środowiska 

 

W Polsce Wschodniej nastąpiła znacząca poprawa dostępu do infrastruktury społecznej, 

technicznej i środowiskowej. Zapóźnienia cywilizacyjne w zakresie dostępu do edukacji, kultury, 

usług zdrowotnych, kanalizacji, wodociągów oraz wysokiej jakości przestrzeni publicznej zostały 

w dużej mierze odrobione dzięki FUE. Ich przełożenie na rozwój społeczno-gospodarczy było jednak 

niewielkie. 

 W Polsce Wschodniej wzrosła liczba przychodni, spadła natomiast liczba praktyk lekarskich 

przypadających na określoną liczbę mieszkańców. Wkład funduszy UE w obszarze zdrowia 

widoczny jest najbardziej w poprawie standardu infrastruktury przestrzeni szpitalnych, 

a także nowych systemach zarządzania oraz tomografach.279 Tym samym można stwierdzić, 

że fundusze UE w średnim stopniu przyczyniły się do poprawy dostępności usług medycznych 

(prócz specjalistycznych). Do części regionów Polski Wschodniej trafiło relatywnie mniej 

środków z PO IŚ280, jakkolwiek środki, które trafiły na tego rodzaju działania w RPO były per 

capita wyższe we wszystkich województwach makroregionu niż średnia krajowa.  

 Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej dzięki wsparciu funduszy UE istotnie wzmocniły 

funkcje metropolitalne. Wyraźna poprawa jest widoczna szczególnie w zakresie dostępu do 

nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, kultury i jej dziedzictwa, sportu, rekreacji oraz 

usług zdrowotnych. Najsilniejszy pozytywny efekt generowały unikatowe inwestycje, 

stanowiące atrakcję na skalę krajową - np. Filharmonia Podlaska.281 Można stwierdzić, że 

w aspekcie wzmocnienia funkcji metropolitalnych założenia SRPW z 2008 r. zostały 

zrealizowane. Jednocześnie wyższe dofinansowanie ze środków europejskich zarówno z 

poziomu centralnego, jak i regionalnego tego rodzaju interwencji powodowało „odrywanie” 

się obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich od pozostałych części regionów 

 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na pozostałych obszarach poprawiły warunki życia, 

co jednak nie szło w parze z równie adekwatnym wzrostem gospodarczym, co w miejskich 

obszarach funkcjonalnych stolic województw. Inwestycje w pośrednim stopniu przyczyniały 

się do poprawy atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej.282 Również projekty turystyczne, 
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 WYG PSDB, Analiza efektów wsparcia - identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach 
Priorytetu XII PO IiŚ, Warszawa, 2013. 
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 CASE-Doradcy, Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych 
w sektorze ochrony zdrowia, Warszawa, 2012. 
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 Geoprofit/Ecorys, Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego, Warszawa, 2014. 
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rewitalizacyjne oraz dedykowane dziedzictwu kulturowemu w zbyt dużym stopniu 

koncentrowały się na podnoszeniu jakości przestrzeni publicznej, w zbyt małym - na 

kreowaniu warunków rozwoju lokalnego.283 Należy także podkreślić, że interwencja w tym 

obszarze nie miała swego bezpośredniego odzwierciedlenia w SRPW z 2008 roku - zaś 

w Polsce Wschodniej jej udział był wyższy zarówno w okresie 2004-2006, jak i 2007-2013.  

 W przypadku gmin wiejskich siła pozytywnego wpływu wsparcia była uzależniona od 

komplementarności oraz wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych.284 Już teraz 

można jednak wnioskować, że wzrastająca liczba obiektów infrastruktury społecznej w 

Polsce Wschodniej niestety nie zawsze szła w parze ze wzrostem zainteresowania wśród 

potencjalnych użytkowników. Udział odwiedzających teatry i instytucje muzyczne na tle 

kraju w Polsce Wschodniej zmalał (z 14% do 10%), zaś wzrost odwiedzających muzea od 2009 

roku był dużo słabszy niż w pozostałej części Polski (w 2013 roku 5 na 10 osób odwiedziło 

muzea w Polsce Wschodniej przy 8 osobach średnio w kraju). Fundusze UE z poziomu 

regionalnego w znaczącym stopniu finansowały tego rodzaju infrastrukturę.  

 Ogromny postęp dokonał się w zakresie dostępu do przedszkoli. Udział dzieci chodzących 

do przedszkoli w Polsce Wschodniej wzrósł w okresie perspektywy 2007-2013 prawie 

dwukrotnie (z 353 w 2006 do 692 na 1000 dzieci w 2013 roku), zbliżając się do średniej 

krajowej, w czym wydatny udział miały fundusze UE. Jednocześnie niż demograficzny wywarł 

presję na zmniejszenie liczby szkół w niektórych częściach makroregionu, co pod znakiem 

zapytania stawia trwałość i efektywność części projektów edukacyjnych.  

 Bardzo wysokie wsparcie Polski Wschodniej w obszarze edukacji, wynoszące 43% 

wszystkich środków wynikało głównie z rozbudowy infrastruktury dydaktycznej uczelni. 

Wsparcie PO RPW na ten cel było na tyle wysokie, że uczelnie, które je otrzymały, 

rezygnowały niekiedy z pozyskiwania środków z innych programów operacyjnych.285 Można 

tym samym stwierdzić, że podstawowe potrzeby lokalowe w zakresie infrastruktury 

szkolnictwa wyższego zostały zaspokojone,286 zwłaszcza że w porównaniu z 2006 rokiem 

spadła w Polsce Wschodniej zarówno liczba studentów (o 90 tysięcy), jak i ich udział w kraju 

(17% w 2013 roku - spadek o 1,2 p.p.).  

 W przypadku infrastruktury ochrony środowiska, Polska Wschodnia niemal odrobiła 

dystans rozwojowy do pozostałej części kraju. Warto szczególnie zwrócić uwagę na bardzo 

duży wzrost udziału gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej (z 52% w 2006 do 59% 

w 2013), niemniej w części obszarów bardziej efektywnym rozwiązaniem byłaby budowa 
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 Por. Uniregio, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa 
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przydomowych oczyszczalni ścieków.287 Fundusze UE (PO IŚ, RPO, PROW) miały znaczący 

wpływ na interwencję w tym zakresie, mimo, że do Polski Wschodniej trafiło zaledwie 13,2% 

wszystkich środków. 

 Brakuje wiedzy o skuteczności i efektywności działań przeciwpowodziowych w Polsce 

Wschodniej. Jedyne badanie w województwie podkarpackim wskazało, że wały wybudowano 

w odpowiednich miejscach, jednak stanowiły w zasadzie jedyną stosowaną formę ochrony 

przed powodzią.288 Efekty realizacji tego typu projektów oraz innych przedsięwzięć 

skierowanych na ograniczenie ryzyk środowiskowych należałoby sprawdzić w dedykowanym 

badaniu również w innych regionach.  

 Nie zmieniła się natomiast sytuacja Polski Wschodniej pod względem konserwacji 

i wykorzystania zasobów środowiskowych, postulowanych na poziomie priorytetu SRPW 

z 2008 roku. Powierzchnia obszarów chronionych pozostała przez 8 lat na tym samym 

poziomie (39,5%). Fundusze UE w tym zakresie wspierały rozwój bioróżnorodności oraz 

punktowych inwestycji promujących turystykę zrównoważoną. Do Polski Wschodniej trafiło 

na ten cel 24,4% środków UE, czyli więcej, niż wynosi potencjał demograficzny makroregionu. 

Interwencja w tym zakresie na poziomie całego kraju wskazuje na wysoką efektywność tego 

rodzaju projektów289, jakkolwiek ich skuteczność w kontekście rozwoju turystyki pozostaje 

potencjalnie niewielka.290  
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 FundEKO, Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ramach osi I-V PO IŚ 2007- 2013 oraz porównanie 
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 Kozak M., Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, Warszawa, 2012.  



 

5.3 Rekomendacje 

 

lp. wniosek/ grupa wniosków rekomendacja/ grupa rekomendacji 
sposób wdrożenia 

 

1 

 Z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 
makroregionu wynika, że cele sformułowane 
w aktualizacji SRPW z 2013 r. są generalnie 
aktualne, choć nie wszystkie mają charakter 
specyficzny dla Polski Wschodniej. 
Problemem jest jednak brak celów 
strategicznych makroregionu wykraczających 
poza 2020 r., co w równym stopniu dotyczy 
zresztą także poziomu krajowego i 
wojewódzkiego. W konsekwencji, 
perspektywa strategiczna pokrywa się z 
perspektywą operacyjną związaną z 
wydatkowaniem środków europejskich na 
lata 2014-2020 i nie uwzględnia bardziej 
długookresowych wyzwań istotnych dla 
makroregionu.  

 Należy jak najszybciej rozpocząć proces 
aktualizacji najważniejszych krajowych 
dokumentów strategicznych (w 
szczególności SRPW i KSRR a także 
nadrzędna dla nich SRK), aby obejmowały 
horyzont planistyczny co najmniej 2025-
2030 r. 

 Cele strategiczne dotyczące Polski 
Wschodniej powinny obejmować 
zagadnienia specyficzne dla makroregionu 
(tj. odróżniające go od reszty kraju) oraz 
wymagające koordynacji na poziomie 
wyższym niż wojewódzki. Zostało to w 
dużym stopniu uwzględnione w aktualizacji 
SRPW z 2013 r.. jednak dłuższy horyzont 
planistyczny wymaga nieco innego 
rozłożenia akcentów.  

 Polska Wschodnia powinna po 2020 r. pozostać obszarem 
strategicznej interwencji krajowej polityki regionalnej, co 
powinno znaleźć odzwierciedlenie w aktualizacji Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego. 

 Nadrzędny cel strategiczny dla makroregionu Polski Wschodniej 
może w dalszym ciągu dotyczyć wydajności pracy, warto jednak 
rozważyć zasadność akcentowania w strategii makroregionalnej 
zadań związanych z kapitałem ludzkim oraz rynkiem pracy, 
ponieważ sytuacja poszczególnych województw Polski 
Wschodniej jest pod tym względem zróżnicowana. 

 Silniejszego wyeksponowania na poziomie strategicznym 
wymagają wyzwania demograficzne, które dotyczą Polski 
Wschodniej w większym stopniu niż reszty kraju. Działania w 
tym zakresie powinny być jednak przede wszystkim elementem 
krajowej polityki rozwoju, z uzupełniającą rolą środków 
europejskich.  

2 

 W przeciwieństwie do perspektywy 
finansowej 2004-2006, w której 
województwa Polski Wschodniej miały 
względnie niski udział w puli środków 
europejskich, w okresie programowania 
2007-2013 algorytmy podziału funduszy były 
dla makroregionu per saldo korzystne. 
Wsparcie w ramach PO RPW zapewniło 
dodatkowe finansowanie wybranych form 
wsparcia, w niektórych przypadkach 
wypierało jednak interwencję programów 
krajowych (zamiast mieć charakter 
komplementarny). Brakowało także 

 Stymulowanie efektów podażowych 
wymaga dalszego, skoncentrowanego 
wsparcia skierowanego dla najsłabszych 
gospodarczo województw. Postulat ten 
znalazł odzwierciedlenie w konstrukcji 
programów na lata 2014-2020, należy 
jednak rozpocząć działania mające na celu 
zagwarantowanie preferencyjnego 
finansowania polityki rozwoju tych 
regionów także po 2020 r.   

 Warto rozważyć rozszerzenie 
preferencyjnego wsparcia także dla innych 
województw tracących pozycję względem 

 Interwencja w Polsce Wschodniej (w tym działania finansowane 
ze środków europejskich) po 2020 r. powinna obejmować 
narzędzia wdrażane powyżej poziomu regionalnego:  

o oddzielny program (analogicznie jak w latach 2007-
2013 i 2014-2020) lub 

o wydzielone elementy programów krajowych w formie 
kopert lub ukierunkowanych terytorialnie działań 
(rozwiązanie dotychczas niestosowane) 

Ostateczna decyzja w tym zakresie powinna zostać podjęta na 

podstawie oceny pierwszych lat wdrażania programów na lata 

2014-2020. Szczególnej uwagi wymaga weryfikacja 

selektywności systemu wyboru projektów w ramach PO IR oraz 

relacje na styku PO PW-RPO i PO PW-PO IR. 



 

 

 

lp. wniosek/ grupa wniosków rekomendacja/ grupa rekomendacji 
sposób wdrożenia 

 

świadomej koordynacji pomiędzy polityką 
spójności (programy regionalne) oraz PROW. 
Problem niewystarczającej koordynacji 
polityki spójności oraz programów 
EFRROW/EFR został powielony także w 
perspektywie finansowej 2014-2020 i w 
dalszym ciągu wymaga zaadresowania.  

 Wyniki symulacji modeli 
makroekonomicznych wskazują, że udział 
interwencji polityki spójności w zmianach 
społeczno-gospodarczych był znacznie 
wyższy niż przeciętnie w Polsce, jednak dużą 
ich część należy powiązać z impulsem 
popytowym. 

 Z prognoz makroekonomicznych wynika, że 
po 2020 r. województwa Polski Wschodniej 
nie będą grupą wyraźnie najsłabszych 
regionów.  

reszty kraju które po 2020 r. będą 
znajdowały się na poziomie rozwoju 
zbliżonym do Polski Wschodniej.  

 Należy rozważyć (jeśli pozwolą na to rozstrzygnięcia na 
poziomie europejskim) powrót do proponowanej w jednym z 
pierwszych projektów KSRR z 2010 r. koncepcji zintegrowanych 
programów regionalnych, obejmujących nie tylko EFS i EFRR, ale 
także EFRROW. 
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 Preferencyjny dostęp do środków 
europejskich spowodował, że w Polsce 
Wschodniej (w ujęciu terytorialnym) 
odnotowano znacznie mniej jednostek o 
szczególnie niskiej wartości wsparcia.  

 Wyższy poziom dofinansowania z funduszy 
europejskich niż przeciętnie w kraju (per 
capita) w Polsce Wschodniej wynika przede 
wszystkim z większego strumienia środków, 
który trafił do samorządów. Z nawiązką 
zrekompensowało to niższe dochody własne 
JST i pozwoliło na zwiększenie poziomu 
inwestycji powyżej przeciętnej w Polsce. 
Jednocześnie spowodowało to silniejsze 
uzależnienie działań prorozwojowych w 

 Równolegle do dyskusji nad aktualizacją 
celów strategicznych należy rozpocząć 
debatę nad finansowaniem działań 
prorozwojowych przez samorządy, w 
szczególności na szczeblu wojewódzkim. 
Należy wziąć pod uwagę, że po 2020 r. 
finansowanie ze środków europejskich 
(nawet jeśli w optymistycznym wariancie) 
nie zostanie w najsłabszych polskich 
województwach znacznie zredukowane, to 
ich odsetek trafiających do JST 
najprawdopodobniej istotnie spadnie.  

 Należy rozpocząć proces zmian prawnych mających na celu 
zwiększenie dochodów własnych samorządów, w szczególności 
samorządów województw, których zadaniem jest prowadzenie 
polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Punktem wyjścia 
powinno być zwiększenie udziału w podatkach centralnych (co 
pozwoli na zwiększenie puli środków, które władze 
samorządowe będą mogły w elastyczny sposób przeznaczać na 
priorytetowe przedsięwzięcia prorozwojowe) oraz 
wypracowanie odpowiednich mechanizmów wyrównawczych 
(transferowych), aby umożliwić prowadzenie lokalnej polityki 
rozwoju niezależnie wielkości bazy podatkowej (taką funkcję 
spełniają obecnie środki europejskie).   

 Zgodnie z rekomendacją 1 należy zoptymalizować (tj. powiązać z 
krajową polityką regionalną) sektorowe algorytmy podziału 
środków krajowych posiadających jednoznaczny wymiar 
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Polsce Wschodniej od napływu funduszy 
europejskich.  

terytorialny – np. programy NFOŚiGW, BGK, Fundusz Pracy, itp.   
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 Wyniki analizy ekonometrycznej na poziomie 
powiatów wskazują, że działania związane ze 
stymulowaniem innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki mają 
decydujące znaczenie dla skuteczności całej 
interwencji finansowanej ze środków 
europejskich (tj. jej istotności statystycznej).  

 Aktualizacja dekompozycji luki PKB 
potwierdza, że nadrzędny cel interwencji 
SRPW z 2013 r. (wzrost wydajności pracy we 
wszystkich sektorach) pozostaje aktualny, 
ponieważ w makroregionie pogłębia się 
różnica wydajności pracy w relacji do Polski 
ogółem. 

 Pomimo (w większości) zadowalających 
rezultatów interwencji na poziomie 
mikroekonomicznym interwencja nie 
doprowadziła do odwrócenia negatywnych 
tendencji większości wskaźników 
opisujących względny poziom 
konkurencyjności i innowacyjności regionu. 

 W programach perspektywy 2014-2020 
makroregion Polski Wschodniej ma 
zagwarantowany dostęp do 
zintensyfikowanej interwencji w tym 
obszarze (programy regionalne, PO PW 
2014-2020), co daje szanse na kontynuację 
oddziaływania interwencji z lat 2007-2013. 
Wydzieloną pulę na interwencję dla 
najsłabszych województw, w tym Polski 
Wschodniej, warto zagwarantować także po 
2020 (niezależnie od przyjętych rozwiązań 
instytucjonalnych). 

 Programy na lata 2014-2020 (PO IR, PO PW, 
RPO) obejmują szereg interesujących 
instrumentów, których oddziaływanie na 
sytuację makroregionu musi dopiero zostać 
zweryfikowane, co będzie możliwe dzięki 
większemu reżimowi monitoringu oraz 
badań ewaluacyjnych.  Na tej podstawie 
warto rozważyć wybór najbardziej 
efektywnych form wsparcia po 2020 r.  

 Istotnym elementem interwencji związanej z konkurencyjnością 
i innowacyjnością powinny być instrumenty wsparcia wdrażane 
powyżej poziomu regionalnego. Wynika to m.in. z konieczności 
koordynacji wybranych zagadnień przynajmniej na poziomie 
makroregionalnym oraz potrzeby zbudowania i utrzymania 
wystarczających kompetencji. Do rozważanie są tutaj dwa 
warianty: 

o oddzielny program skierowany do najsłabszych 
gospodarczo województw; 

o wydzielone elementy programów krajowych w formie 
kopert lub ukierunkowanych terytorialnie działań, w 
ramach których niektóre formy wsparcie będą 
zarezerwowane dla regionów o określonych 
parametrach (względnie takie regiony będą bardziej 
preferencyjnie traktowane).  
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 W Polsce Wschodniej występują większe niż 
przeciętnie w Polsce problemy 
demograficzne (bardzo niska dzietność, 
szybsze starzenie się ludności) oraz większa 
emigracja zagraniczna oraz migracja 
wewnętrzna do lepiej rozwiniętych 
województw, co już teraz powoduje 
depopulację niektórych obszarów oraz 
zmniejszanie się zasobów pracy. Należy 

 Wyzwania związane z negatywnymi 
trendami demograficznymi wymagają 
interwencji w tym obszarze wyższej rangi. 
Działania na poziomie wojewódzkim i 
makroregionalnym powinny być 
komplementarne wobec efektywnej polityki 
rodzinnej na poziomie kraju, w tym 
ułatwiające rodzicom powrót do pracy oraz 
godzenie pracy zawodowej z 

 Przyjęcie w krajowych i regionalnych dokumentach 
strategicznych jako cele strategiczne: 1) Zwiększenie 
współczynnika dzietności w celu powstrzymania negatywnych 
trendów demograficznych; 2) Zmniejszenie skali emigracji 
zagranicznej oraz negatywnego bilansu migracji krajowych” oraz 
3) Dostosowanie rynku pracy negatywnych trendów 
demograficznych. 

 Podjęcie w ramach polityk krajowych i regionalnych działań w 
celu realizacji celu 1, w tym m.in.: 
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spodziewać się pogłębienia negatywnych 
tendencji w nadchodzących latach.  

wychowywaniem dzieci.  

 Osobną kategorią powinny być działania 
ograniczające emigrację zagraniczną i 
migracje krajowe, w których kluczowa 
będzie jednak możliwość zwiększenia 
atrakcyjności lokalnych rynków pracy.  

 Wśród działań przystosowawczych do 
starzenia się populacji należy 
skoncentrować wysiłki na umożliwieniu 
wydłużenia aktywności zawodowej osób 
starszych, w tym działań prozdrowotnych 
oraz prozatrudnieniowych, 

o Przeprowadzenie pogłębionej analizy przyczyn niskiej 
dzietności w Polsce oraz poszczególnych regionach 

o Przyjęcie narzędzi finansowego wsparcia dla rodzin 
wychowujących dzieci (program 500+ lub inne, w tym 
wykorzystanie doświadczeń innych państw 
prowadzących aktywną politykę demograficzną) 

o Wypracowanie kompleksowej oferty „pakietów 
prodemograficznych” z zakresu łączenia roli rodzinnej i 
zawodowej kobiet, dostosowanych do indywidualnych 
preferencji, np. „Szybki powrót” – dla kobiet 
decydujących się na natychmiastowy powrót do pracy 
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, „Przerwa na 
dzieci” – dla kobiet chcących zrobić sobie dłuższą 
przerwę zawodową na narodziny i wychowanie dzieci, 
„Praca na 0,5 etatu” – dla kobiet chcących godzić rolę 
matki z pracą zawodową w ograniczonym zakresie, 
„Praca w domu” – dla kobiet decydujących się 
wyłącznie na pracę wychowawczą w domu. Stworzenie 
takich pakietów wymaga zarówno dostosowań 
prawnych, rozwoju systemu opieki nad dziećmi, 
kampanii informacyjnych, jak i wsparcia w zakresie 
aktywnych polityk rynku pracy 

o Wypracowanie spójnej i skutecznej polityki 
mieszkaniowej dla młodych 

 Podjęcie w ramach polityk krajowych i regionalnych działań w 
celu realizacji celu 3, w tym m.in.: 

o Zwiększenie atrakcyjności lokalnych rynków pracy – 
kluczowe 

o Stworzenie katalogu „miękkich” czynników 
wpływających na decyzje o emigracji (np. przyjazność 
systemu instytucjonalnego państwa, jakość usług 
publicznych, stosunki w pracy (mobbing, brak jasnych 
perspektyw awansu itp.) i przygotowanie katalogu 
działań zapobiegawczych 
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 Podjęcie w ramach polityk krajowych i regionalnych działań w 
celu realizacji celu 3, w tym m.in.: 

o Utworzenie dedykowanych programów 
prozatrudnieniowych i prozdrowotnych dla osób 50+ 
(w tym programów umożliwiających 
przekwalifikowanie osobom, których stan zdrowia i 
wiek nie pozwala na kontynuowanie kariery w 
dotychczasowym miejscu pracy), stworzenie pakietu 
profilaktyki zdrowotnej dla osób w wieku 
produkcyjnym 

o Rozpoczęcie dyskusji o pożądanych kierunkach 
imigracji w celu ograniczenia spadających zasobów 
pracy 

 Rozpoczęcie działań w kierunku umożliwienia w przyszłości 
finansowania polityki prodemograficznej i antyemigracyjnej ze 
środków europejskich i ich wykorzystania komplementarnego 
do źródeł krajowych 
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 W latach 2007-2013 działania podnoszące 
dostępność w Polsce Wschodniej 
koncentrowała się na rozbudowie i 
modernizacji infrastruktury drogowej, a 
także inwestycjach z zakresu transportu 
miejskiego w głównych ośrodkach oraz ich 
najbliższym otoczeniu. W programach 2014-
2020 kierunki interwencji w obszarze 
dostępności słusznie nie uległy większym 
zmianom - tym samym, powinna ona 
zaspokoić znaczną część potrzeb w tym 
zakresie. 

 Ze względu na coraz silniejszy spadek liczby 
mieszkańców w Polsce Wschodniej oraz 
konieczność zapewnienia dostępu do rynku 
pracy i usług publicznych, warto położyć 
większy nacisk na transport publiczny także 
poza obszarami funkcjonalnymi stolic 
województw. 

 Wyeksponowanie potrzeby dostępu do regularnego transportu 
publicznego poza głównymi ośrodkami Polski Wschodniej w 
makroregionalnych i regionalnych dokumentach strategicznych. 

 Co do zasady, interwencja związana z tym obszarze będzie 
musiała być finansowana przede wszystkim ze środków 
krajowych, warto dążyć do tego, aby w działania związane z 
transportem publicznym poza miejskimi obszarami 
funkcjonalnymi mogły być wspierane także przy pomocy 
środków europejskich.  

 Wprowadzenie zmian prawnych, polegających na 
jednoznacznym przypisaniu do samorządu województwa 
odpowiedzialności za kreowanie oferty w zakresie obsługi i 
koordynacji transportu publicznego na terenie całego 
województwa w ramach zadania własnego (silniejsza 
koordynacja różnych środków transportu oraz rozważenie 
wprowadzenia minimalnego standardu obsługi transportem 
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zbiorowym). 
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 Najsilniejsze wsparcie infrastruktury 
kulturalnej i turystycznej, a także dziedzictwa 
kulturowego oraz rewitalizacji miast miało 
miejsce w ramach RPO. Przedsięwzięcia te 
zbyt mocno koncentrowały się na 
budowie/modernizacji infrastruktury i 
podnoszeniu jakości przestrzeni publicznej, 
zbyt mało zaś na zwiększaniu 
konkurencyjności, co pod znakiem zapytania 
stawia wpływ tego rodzaju interwencji na 
rozwój społeczno-gospodarczy.  

 W obecnych strategiach rozwoju 
województw Polski Wschodniej położono 
mniejszy nacisk na rozwój infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej, dziedzictwa 
kulturowego oraz rewitalizację miast. Nie 
znalazło to jednak wystarczającego 
odzwierciedlenia w wyborach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Wśród zasad wsparcia infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej i dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacji miast 
wprowadzono zapisy na poziomie krajowym 
mające poprawić skuteczność i efektywność 
interwencji (np. brak możliwości budowy 
nowej infrastruktury). Należałoby jednak 
jeszcze silniej ukierunkować interwencję na 
działania będące w stanie zapewnić 
i utrzymać jak najwięcej trwałych miejsc 
pracy. Jest szczególnie ważne w kontekście 
obszarów o najniższym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

 Zdefiniowanie jasnej i jednoznacznej demarkacji pomiędzy 
projektami skierowanymi przede wszystkim do zewnętrznych 
odbiorców (kultura, turystyka, dziedzictwo) a projektami 
skierowanymi do mieszkańców, nastawionymi na zmianę 
społeczno-gospodarczą (rewitalizacja). 

 Konieczność stosowania preferencji dla inwestycji świadczących 
aktywną ofertę całoroczną, o oddziaływaniu przynajmniej w 
skali powiatu oraz w jak najmniejszym stopniu wymagających 
utrzymywania ze środków budżetowych.; 

 Rozważenie wprowadzenia limitu środków na wsparcie 
infrastruktury kulturalnej i dziedzictwa kulturowego, 
rewitalizacji oraz turystyki w programach wdrażanych na 
poziomie regionalnym.  
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 Ograniczona dostępność danych 
o projektach finansowanych ze środków 
europejskich spowodowała, że niektóre 
wymiary analizy były niepełne.  

 W konstrukcji systemów informatycznych 
obsługujących wdrażanie programów na 
lata 2014-2020 należy uwzględnić zbieranie 
informacji kluczowych z punktu widzenia 
przyszłych ewaluacji.  

 W przypadku SL 2014-2020 należy zapewnić:
291

 
o informację o miejscu realizacji projektu na możliwe 

niskim poziomie agregacji terytorialnej (gminy), 
optymalnie także z uwzględnieniem kodów TERYT; 

o informację o sekcji i dziale PKD beneficjenta oraz 

                                                           
291

 Poniższe postulaty sformułowane na podstawie struktury bazy dostępnej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/. Wydaje 
się, że wszystkie proponowane zmienne powinny być dostępne na poziomie wniosków o dofinansowanie i nie ma żadnych przeszkód, aby nie mogły być publikowane w 
ramach ogólnodostępnej bazy danych.  
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projektu (obydwie zmienne często nie są tożsame);
292

 a 
w przypadku wsparcia dla firm – informację o tym, czy 
projekt wpisuje się w którąś z KIS lub RIS, a jeśli tak, to 
w którą (które); 

o informację o priorytecie inwestycyjnym, w ramach 
którego realizowany jest projekt (obecnie brakuje 
informacji na ten temat, przez co priorytet trzeba 
ręcznie przypisywać na podstawie SzOOP 
poszczególnych programów); 

o informację o tym, czy projekt realizowany jest formule 
ZIT lub RLKS. 

 Należy podjąć próbę opracowania ogólnopolskiej bazy 
projektów realizowanych przy pomocy instrumentów 
finansowych.

293
 Według obecnych założeń jako projekt na 

poziomie SL 2014-2020 identyfikowane będzie jedynie wsparcie 
przekazane pośrednikowi finansowemu lub menedżerowi 
funduszu. Oznacza to, że (podobnie jak w okresie 2007-2013) 
nie będzie możliwości analiz związanych np. z terytorialnym 
rozkładem projektów wspieranych w formie pozadotacyjnej.  

 W przypadku PROW na lata 2014-2020 należy opracować bazę 
projektów zawierającą informację o lokalizacji (powiat, gmina) 
oraz będącą maksymalnie kompatybilną z SL 2014-2020 (z 
uwzględnieniem powyższych propozycji dotyczących tego 
systemu). 
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 Niniejsza ewaluacja miała charakter 
przekrojowy, co uniemożliwiło pogłębienie 
kluczowych wątków w wystarczającym 
stopniu.  

 Należy rozważyć przeprowadzenie 
dodatkowych analiz, które pozwolą na 
uszczegółowienie wyników ewaluacji oraz 
będą wsparciem dla dyskusji o przyszłej 

 Należy przeprowadzić pogłębione analizy związane z 
następującymi zagadnieniami: 

o sposób funkcjonowania terytorialnego podziału 
środków rozwojowych pochodzących ze środków 
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 Podobnie jak w KSI SIMIK 2007-2013, pole Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt nie spełnia swojej roli, ponieważ zawiera informacje na zbyt 
wysokim poziomie agregacji. Wydaje się także, że nadużywana jest wartość 07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego, do której trafia zdecydowana 
większość projektów, co w praktyce uniemożliwia jakiekolwiek analizy interwencji w ujęciu branżowym.  
293

 Zdajemy sobie sprawę, że na wdrożenie tej rekomendacji jest już prawdopodobnie za późno. Jeśli nie – chętnie rozwiniemy temat.  
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interwencji publicznej na terenie Polski 
Wschodniej.  

krajowych, co docelowo powinno być podstawą do ich 
optymalizacji i koordynacji w ramach planowanej 
aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego; 

o aktualizacja analizy dotyczącej struktury sektorowej 
przemysłu w kontekście zidentyfikowanych w 
ostatnich latach regionalnych inteligentnych 
specjalizacji; badanie powinno obejmować wszystkie 
polskie województwa, uwzględniając także szczebel 
makroregionalny (Polska Wschodnia, Polska Zachodnia, 
Polska Centralna, Polska Południowa); 

o horyzontalna analiza linii demarkacyjnej oraz systemu 
wyboru projektów w programach krajowych i 
regionalnych,

294
 z uwzględnieniem wymiaru 

terytorialnego (w tym w szczególności Polski 
Wschodniej);   

o pogłębiona analiza determinant wartości dodanej 
brutto (może być to powiązane z analizą struktury 
sektorowej przemysłu, ale powinno uwzględniać 
również usługi oraz rolnictwo);  

o analiza jakości rządzenia (governance) z 
uwzględnieniem nie tylko aspektów wdrożeniowych, 
ale także zarządzania procesami rozwojowymi na 
poziomie strategicznym – punktem wyjścia do takiej 
analizy powinien być średniookresowy przegląd 
strategii rozwoju województw oraz czterech strategii 
makroregionalnych; 

o analiza ex-post wsparcia projektów związanych z 
rozwojem społeczeństwa informacyjnego w ramach 
NSRO 2007-2013; Polska Wschodnia powinna być w 
tym badaniu szczególnie wyeksponowana z uwagi na 
dużą pulę środków przeznaczonych w ramach PO RPW 
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 W planach ewaluacji programów na lata 2014-2020 przewidziano jedynie ewaluacje systemu wyboru projektów na poziomie poszczególnych programów.  
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Załącznik 1. Szczegółowe wyniki analizy k-średnich 
 

Innowacyjność i konkurencyjność 

W celu analizy zróżnicowania poziomu innowacyjności, konkurencyjności gospodarki według 

województw w 2006 i 2013 r., zaproponowano układ następujących wskaźników w podziale na trzy 

kategorie: 

kategoria ‘konkurencyjność’: 

— liczba aktywnych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców, 

— wartość brutto środków trwałych w sektorze przedsiębiorstw na 1 mieszkańca, 

— nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 mieszkańca, 

— wartość eksportu jako procent PKB, 

kategoria ‘nauka’: 

— liczba uczestników studiów doktoranckich na 10 tys. mieszkańców, 

— liczba nauczycieli akademickich na 10 tys. mieszkańców, 

— liczba uczelni wyższych w grupie 50 najlepszych według popularnego rankingu szkół 

wyższych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” odniesiona do liczby mieszkańców, 

kategoria ‘innowacyjność’: 

— nakłady publiczne na B+R jako procent PKB, 

— nakłady przedsiębiorstw na B+R jako procent PKB, 

— udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

przemysłowych, 

— udział osób zatrudnionych w B+R jako procent zatrudnionych ogółem, 

— liczba udzielonych patentów na wynalazki krajowe na 1 mln mieszkańców, 

— udział przedsiębiorstw sektora usług, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną, 

— udział przedsiębiorstw sektora przemysłu, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną. 

W przypadku niektórych ze zmiennych szereg czasowy został skrócony (do 2012 r.)  lub wydłużony 

(do 2014 r.) ze względu na czas publikacji danych w BDL GUS. Zgodnie z przeprowadzoną analizą 

rzetelności trzy zdefiniowane wyżej skale (zestawy wskaźników) charakteryzuje wysoki stopień 

spójności (rzetelności), co stwierdzono obliczając współczynniki rzetelności α Cronbacha, miary 

Kaisera-Meyera-Olkina i stosując test sferyczności Bartletta. Wyniki uzasadniają zastosowanie analizy 

składowych głównych, którą przeprowadzono na zbiorach danych za lata 2006 i 2013. Liczbę 

składowych głównych określono na podstawie najczęściej przyjmowanych w kryteriów, w tym 

Cattella i Kaisera. Korzystano z metody Andersona-Rubina i rotacji Varimax z normalizacją Kaisera. 

W przypadku kategorii konkurencyjność zarówno dla 2006, jak 2013 r. wyróżniono jedną składową 

główną wyjaśniającą ok. 3/4 wariancji czterech zmiennych wejściowych. W obu latach województwa 

makroregionu uzyskały najniższe wartości składowej głównej reprezentującej konkurencyjność 

przedsiębiorstw. Zdecydowanemu pogorszeniu uległa mierzona w ten sposób konkurencyjność 

przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, zmiana wartości składowej głównej między 

2006 i 2013 r. była największa pośród 16 województw. 
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W przypadku kategorii nauka zarówno na podstawie danych za 2006, jak 2013 r. również wyróżniono 

jedną składową główną wyjaśniającą blisko 90% wariancji trzech zmiennych wejściowych. Wartości 

znacznie powyżej średniej dla kraju w obu latach uzyskało w kategorii tematycznej nauki 

województwo lubelskie. Województwo podkarpackie i świętokrzyskie uzyskały najniższe w skali kraju 

wartości tej składowej, poniżej średniej uplasowało się również województwo warmińsko-mazurskie. 

Bliska średniej dla kraju wartość składowej opisującej rozwój nauki cechowała województwo 

podlaskie, przy czym w okresie 2006-2013 wartość składowej dla województwa podlaskiego uległa 

wzrostowi, a zmiana ta należała do jednych z największych pośród 16 województw. 

Na podstawie danych za 2006 r. w przypadku kategorii innowacyjność wyróżniono dwie składowe 

główne (oznaczone dalej jako składowa I i II), wyjaśniające łącznie ponad 70% wariancji siedmiu 

zmiennych wejściowych. Składowa I jest silnie skorelowana z następującymi wskaźnikami: udział osób 

zatrudnionych w B+R jako procent zatrudnionych ogółem (0,94), nakłady publiczne na B+R jako 

procent PKB (0,92), nakłady przedsiębiorstw na B+R jako procent PKB (0,83), liczba udzielonych 

patentów na wynalazki krajowe na 1 mln mieszkańców (0,74), udział przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych (0,62).295 Komponent ten 

reprezentuje zatem przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową i jedynie fragmentarycznie 

działalność innowacyjną. Składowa II wyjaśnia zaś w pierwszej kolejności wariancję następujących 

wskaźników: udział przedsiębiorstw sektora usług, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

(0,77), udział przedsiębiorstw sektora przemysłu, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

(0,93). Składowa II wykazuje również umiarkowaną korelację ze wskaźnikami: udział przychodów 

netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych (0,31), nakłady 

przedsiębiorstw na B+R jako procent PKB (0,26). Składowa reprezentuje zatem głównie działalność 

innowacyjną przedsiębiorstw. 

Składowa I (reprezentująca działalność B+R) znacznie słabiej różnicowała w 2006 r. województwa 

Polski Wschodniej niż składowa II (zauważalne jest to również w wynikach analizy k-średnich na 

stronie kolejnej).296 Wszystkie województwa makroregionu uzyskały wartości składowej I poniżej 

średniej dla kraju ogółem, przy czym wartości rzeczonej składowej były najniższe (również w skali 

kraju) w przypadku województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Wartość składowej I dla 

województwa lubelskiego kształtowała się nieznacznie poniżej mediany dla 16 województw. 

W przypadku składowej II ‒ tj. komponentu reprezentującego działalność innowacyjną 

przedsiębiorstw ‒ województwa lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie uzyskały wartości 

znacznie powyżej średniej dla kraju ogółem oraz powyżej średniej dla Polski Zachodniej. Wyłącznie 

dla województwa warmińsko-mazurskiego wartość składowej II kształtowała się poniżej średniej dla 

Polski ogółem. 

Mając do dyspozycji oszacowania czterech składowych głównych opisujących konkurencyjność 

i innowacyjność gospodarek województw według stanu za 2006 r., przeprowadzono analizę 

k-średnich w celu wyróżnienia zgrupowań (inaczej: klastrów, skupień) jednostek przestrzennych 

podobnych względem siebie ze względu na poziom innowacyjności, konkurencyjności gospodarki 

oraz poziom rozwoju nauki. Liczbę skupień wyróżniono na podstawie trzech kryteriów: wskaźnika 

Calinskiego-Harabasza, Huberta-Levina oraz testu F dla poszczególnych składowych. Wyniki 

procedury k-średnich przedstawiono w tabelach poniżej. Kolejność jednostek przestrzennych 
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 W nawiasach podano kwadrat ładunku zmiennej w modelu dwuskładowym. 
296

 Odchylenie standardowe wartości składowej I dla województw makroregionu wyniosło 0,42, a w przypadku 
składowej II ‒ 0,58. 
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w nagłówkach tabel podana jest według rosnącej odległości od centroidu skupienia, tj. od 

województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań charakterystyczne. 

Analogiczną procedurę przeprowadzono na podstawie danych za 2013 r., przy czym konieczne było 

tamże określenie trzech składowych głównych w zakresie innowacyjności (założenia analizy 

składowych głównych). 

Tabela 28. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘innowacyjność i konkurencyjność’ według 
danych za 2006 r. 

 kategoria 

skupienie I: 

mazowieckie 

skupienie II: 

pomorskie, 

śląskie, 

dolnośląskie 

skupienie III: 

wielkopolskie, 

łódzkie, 

zachodniopo-

morskie, 

małopolskie 

skupienie IV: 

podlaskie, 

opolskie, 

podkarpackie, 

świętokrzyskie, 

lubelskie 

skupienie V: 

warmińsko-

mazurskie, 

kujawsko-

pomorskie, 

lubuskie 

innowacyjność: B+R (składowa I) 2,9 0,4 0,4 -0,7 -0,7 

innowacyjność: działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw (składowa II) 

0,3 1,0 -1,2 0,8 -0,9 

konkurencyjność 2,2 1,0 0,3 -1,1 -0,4 

nauka 1,6 0,5 0,7 -0,7 -0,9 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Tabela 29. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘innowacyjność i konkurencyjność’ według 
danych za 2013 r. 

 kategoria 

skupienie I: 

dolnośląskie, 

małopolskie, 

mazowieckie 

skupienie II: 

wielkopolskie, 

śląskie, 

pomorskie 

skupienie III: 

podkarpackie 

skupienie IV: 

łódzkie, 

zachodniopo-

morskie, 

kujawsko-

pomorskie, 

lubelskie 

skupienie V: 

opolskie, 

warmińsko-

mazurskie, 

lubuskie, 

świętokrzyskie, 

podlaskie 

innowacyjność: B+R i działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw usługowych (składowa I) 

1,7 0,0 -0,7 0,0 -1,0 

innowacyjność: przychody z działalności 

innowacyjnej w przemyśle (składowa II) 

-0,1 1,5 1,5 -0,7 -0,7 

innowacyjność: odsetek innowacyjnych 

przedsiębiorstw przemysłowych (składowa III) 

0,5 -0,8 2,4 -1,0 0,5 

konkurencyjność 1,2 0,8 -0,9 -0,4 -0,7 

nauka 1,5 0,1 -1,5 0,2 -0,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Województwa makroregionu zarówno według danych za 2006 r., jak 2013 r. znalazły się 

w skupieniach, które charakteryzują na ogół ujemne wartości centroidów, a zatem najczęściej poniżej 

przeciętne w skali kraju wartości wyróżnionych wskaźników konkurencyjności, innowacyjności 

i nauki. Zmiana poziomu rozwoju makroregionu według wyróżnionych kategorii w okresie 2007-2013 

nie była istotna, co znalazło swe potwierdzenie również w wynikach przeprowadzonej analizy 

dyskryminacyjnej.297 
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 Celem analizy dyskryminacyjnej jest określenie, czy wybrane wskaźniki istotnie statystycznie różnicują 
(dyskryminują) dwa lub więcej zbiorów, w tym przypadku analizowano różnice między makroregionem Polski 
Wschodniej a pozostałymi województwami. Efektem analizy jest funkcja dyskryminacyjna Fishera jako 
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Na podstawie danych za 2013 r. w przypadku kategorii innowacyjność wyróżniono trzy składowe 

główne wyjaśniające łącznie ponad 2/3 wariancji siedmiu zmiennych wejściowych (dalej: składowa I, 

składowa II i składowa III). Składowa I reprezentuje tym razem następujące wskaźniki: nakłady 

publiczne na B+R jako procent PKB (0,81), udział osób zatrudnionych w B+R jako procent 

zatrudnionych ogółem (0,91), liczba udzielonych patentów na wynalazki krajowe na 1 mln 

mieszkańców (0,83), udział przedsiębiorstw sektora usług, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną (0,81). Składowa I wykazuje zatem wysoką korelację ze zmiennymi opisującymi 

działalność badawczo-rozwojową, podobnie jak w przypadku wyżej opisanej analizy dla 2006 r. 

Wyróżnioną składowa II cechują wysokie ładunki zmiennych: udział przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych (0,93), nakłady przedsiębiorstw na 

B+R jako procent PKB (0,50). Składowa III jest zaś silnie dodatnio skorelowana ze wskaźnikami: udział 

przedsiębiorstw sektora przemysłu, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (0,93), 

nakłady przedsiębiorstw na B+R jako procent PKB (0,58). Wyniki klasteryzacji przeprowadzonej na 

danych za 2013 r. przedstawiono w tabeli powyżej. 

W oparciu o metodę dystansową porządkowania liniowego obliczono relatywne (odniesione do 

reszty kraju) miary rozwoju województw w podziale na kategorie: innowacyjność, konkurencyjność, 

nauka. Wykorzystano metrykę euklidesową odległości od obiektu wzorcowego, tj. założono 

interakcje między wskaźnikami. Stosowanie metryki euklidesowej zamiast np. metryki miejskiej 

(dającej wyniki zbliżone do średniej arytmetycznej) uzasadnione jest w przypadku badania nie tylko 

poziomu, ale również jednolitości rozkładu (i zmienności) wskaźników diagnostycznych. W celu 

zwiększenia poglądowości prezentowane wyniki zostały poddane przekształceniu unitaryzacyjnemu. 

Na wykresie poniżej oznaczono miary dystansowe przyjmujące wartości z przedziału [0,1], przy czym 

pożądane są ich niskie wartości, tj. niewielka odległość od obiektu wzorcowego. Obiekt wzorcowy 

stanowi województwo najwyżej rozwinięte w danej kategorii. W kategoriach innowacyjność 

i konkurencyjność obiektem wzorcowym zarówno w 2006 r., jak 2013 r. było województwo 

mazowieckie. W przypadku miar dystansowych porządkowania liniowego pożądane są niskie 

wartości. Wykres standaryzowanych wskaźników syntetycznych ilustruje z kolei odległość od średniej 

dla kraju ogółem mierzoną liczbą odchyleń standardowych. 

W kategorii nauki najwyższe wartości wskaźnika syntetycznego (miary dystansowej) uzyskały w obu 

latach ex aequo województwo małopolskie i mazowieckie. Zgodnie z informacją przedstawioną na 

wykresie poniżej oraz przeprowadzoną analizą dyskryminacji, w latach 2007-2013 poziom 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju nauki w makroregionie Polski 

Wschodniej nie zmienił się istotnie w relacji do reszty kraju (lambda Wilksa: λ=0,363 oraz λ=0,307). 

Makroregion Polski Wschodniej in minus na tle kraju wyróżniał się w 2006 r. oraz w 2013 r. zwłaszcza 

w zakresie konkurencyjności gospodarki.  

Wykres 229. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w ramach kategorii innowacyjność, nauka, 
konkurencyjność w 2006 i 2013 r. Unitaryzowane odległości euklidesowe od obiektu wzorcowego (województwa 

najwyżej rozwiniętego w danej kategorii). Pożądane niskie wartości 

                                                                                                                                                                                     
kombinacja liniowa zmiennych diagnostycznych (wejściowych). W procedurze wykorzystywane są testy Boxa, 
Kołmogorowa-Smirnowa. Siłę dyskryminacyjną zmiennych diagnostycznych mierzy współczynnik lambda λ 
Wilksa. Im jest on niższy, tym silniej dana zmienna wejściowa różnicuje zbiory jednostek przestrzennych. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Wykres 230. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w 2006 i 2013 r. Porównanie wartości 
standaryzowanych wskaźników syntetycznych dla kategorii innowacyjność, nauka, konkurencyjność. Pożądane wysokie 

wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Kapitał ludzki i rynek pracy 
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W celu analizy zróżnicowania dostępności i infrastruktury technicznej według województw w 2006 r. 

i 2014 r., zaproponowano układ następujących wskaźników w podziale na cztery kategorie: 

kategoria ‘demografia’: 

— współczynnik dzietności, 

— udział osób w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, 

— ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym, 

kategoria ‘zasoby pracy’: 

— współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym (18-59/64), 

— współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50+, 

— wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (18-59/64), 

kategoria ‘równowaga na rynku pracy’: 

— stopa bezrobocia według BAEL (destymulanta), 

— odsetek długotrwale bezrobotnych (13 miesięcy i dłużej) wśród bezrobotnych ogółem 

według BAEL (destymulanta), 

kategoria ‘wykształcenie’: 

— odsetek osób w wieku 15-64 lata z wyższym wykształceniem, 

— odsetek osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym 

i niższym (destymulanta), 

— osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu. 

Zmienne stanowiące destymulanty zostały poddane stymulacji poprzez przekształcenie ilorazowe. Na 

podstawie danych za 2006 r. metodą k-średnich wyróżniono cztery zgrupowania (skupienia) 

województw w obszarze tematycznym kapitał ludzki i rynek pracy, tj. grupy jednostek przestrzennych 

podobnych do siebie w zakresie rzeczonych wyżej kategorii demografia, podaż pracy, równowaga na 

rynku pracy i wykształcenie. Wedle danych za 2014 r. określono zaś pięć skupień województw. Liczbę 

skupień wyróżniono na podstawie trzech kryteriów: wskaźnika Calinskiego-Harabasza, 

Huberta-Levina oraz testu F dla poszczególnych kategorii. Na podstawie analizy dyskryminacyjnej 

przeprowadzonej na danych za 2006 r. i 2014 r. stwierdzono, że w obszarze tematycznym kapitał 

ludzki i rynek pracy makroregion Polski Wschodniej wyraźnie wyróżniał się in minus na tle reszty kraju 

(λ=0,433; λ=0,526), jednak głównie za sprawą wskaźnika syntetycznego w kategorii wykształcenia 

(λ=0,708).  

W 2006 r. makroregion charakteryzowały  znacznie niższe średnie wartości wskaźników w ramach 

kategorii wykształcenie. Zgodnie z przeprowadzoną analizą dyskryminacyjną w 2014 r. makroregion 

wyróżniał się zaś na tle reszty kraju już w ramach dwóch kategorii, tj. równowaga na rynku pracy 

i wykształcenie (λ=0,620, λ=0,793). Wedle danych za 2014 r. w dalszym ciągu ponad 40% wariancji 

(zmienności) wskaźników syntetycznych w obszarze tematycznym kapitał ludzki i rynek pracy było 

wyjaśnianych przynależnością danej jednostki przestrzennej do makroregionu Polski Wschodniej 

(λ=0,526). 

W 2006 r. województwa Polski Wschodniej nie tworzyły jednego albo dwóch klastrów (skupień), lecz 

należały do wszystkich skupień wyróżnionych metodą k-średnich. według danych za 2014 r. 
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województwa Polski Wschodniej tworzyły dwa klastry o najniższych wartościach centroidów. 

Województwa dolnośląskie oraz łódzkie znalazły się według danych za 2014 r. w jednym skupieniu 

(IV) wraz z województwami makroregionu, charakteryzowały je jednak największe odległości od 

środka skupienia (były mniej typowe dla tego zgrupowania). Kolejność jednostek przestrzennych w 

nagłówkach poniższych tabel podana jest według rosnącej odległości od centroidu skupienia, tj. od 

województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań charakterystyczne. 

Tabela 30. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘kapitał ludzki i rynek pracy’ według 
danych za 2006 r. 

 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 

lubelskie 

skupienie II: 
opolskie, 

podkarpackie, 
pomorskie, 

wielkopolskie, 
lubuskie 

skupienie III: 
łódzkie, 

małopolskie, 
świętokrzyskie, 

dolnośląskie, 
podlaskie 

skupienie IV: 
kujawsko-
pomorskie, 
warmińsko-

mazurskie, śląskie, 
zachodniopo-

morskie 

demografia -0,4 0,5 -0,6 0,3 

zasoby pracy 1,5 -0,1 0,5 -1,2 

równowaga na rynku pracy 0,6 0,6 -0,2 -0,8 

wykształcenie 1,1 -0,2 -0,1 -0,3 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Tabela 31. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘kapitał ludzki i rynek pracy’ według 
danych za 2014 r. 

 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie 

skupienie II: 
lubuskie, opolskie 

skupienie III: 
kujawsko-
pomorskie, 

małopolskie, 
pomorskie, śląskie, 

wielkopolskie, 
zachodniopo-

morskie 

skupienie IV: 
lubelskie, 
podlaskie, 

świętokrzyskie, 
dolnośląskie, 

łódzkie 

skupienie V: 
podkarpackie, 

warmińsko-
mazurskie 

demografia -0,7 0,2 0,3 -0,7 1,0 

zasoby pracy 2,4 -0,3 -0,3 0,5 -1,3 

równowaga na rynku pracy 1,4 1,5 0,0 -0,4 -0,9 

wykształcenie 1,9 -0,4 0,0 0,0 -0,4 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

W oparciu o metodę dystansową porządkowania liniowego obliczono relatywne (odniesione do 

reszty kraju) miary rozwoju województw w podziale na kategorie: demografia, podaż pracy, 

równowaga na rynku pracy, wykształcenie. Wykorzystano metrykę euklidesową odległości od obiektu 

wzorcowego, zakładając interakcje między wskaźnikami. W celu zwiększenia poglądowości 

prezentowane wyniki zostały poddane przekształceniu unitaryzacyjnemu. Na wykresie poniżej 

oznaczono względne miary rozwoju przyjmujące wartości z przedziału [0,1]. W przypadku miar 

dystansowych porządkowania liniowego pożądane są niskie wartości. Wykres standaryzowanych 

wskaźników syntetycznych ilustruje z kolei odległość od średniej dla kraju ogółem mierzoną liczbą 

odchyleń standardowych. 
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Wykres 231. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w ramach kategorii demografia, zasoby pracy, 
równowaga na rynku pracy, wykształcenie w 2006 i 2014 r. Unitaryzowane odległości euklidesowe od obiektu 

wzorcowego (województwa najwyżej rozwiniętego w danej kategorii). Pożądane niskie wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Wykres 232. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w 2006 i 2014 r. Porównanie wartości 
standaryzowanych wskaźników syntetycznych dla kategorii demografia, zasoby pracy, równowaga na rynku pracy, 

wykształcenie. Pożądane wysokie wartości 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Dostępność i infrastruktura techniczna 

W celu analizy zróżnicowania poziomu dostępności i rozwoju infrastruktury technicznej według 

województw w 2006 r. i 2013 r., zaproponowano układ następujących wskaźników w podziale na trzy 

kategorie: 

kategoria ‘transport’: 

— długość dróg ekspresowych i autostrad na 100 km2, 

— linie kolejowe eksploatowane na 100 km2, 

— wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej, 

kategoria ‘energetyka’: 

— zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB (destymulanta), 

— udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 

elektrycznej, 

kategoria ‘infrastruktura teleinformacyjna’: 

— uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku 

uczniów (destymulanta), 

— udział gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. 

Zmienne stanowiące destymulanty zostały poddane stymulacji poprzez przekształcenie ilorazowe. Na 

podstawie danych za 2006 r., stosując metodę k-średnich, zdefiniowano cztery zgrupowania 

województw w obszarze tematycznym dostępność i infrastruktura techniczna. Wedle danych za 

2013 r. wyróżniono zaś pięć skupień województw. Liczbę skupień wyróżniono na podstawie trzech 

kryteriów: wskaźnika Calinskiego-Harabasza, Huberta-Levina oraz testu F dla poszczególnych 

kategorii tematycznych. Zgodnie z przeprowadzoną analizą dyskryminacji zróżnicowanie w zakresie 

dostępności i infrastruktury technicznej między makroregionem Polski Wschodniej i resztą kraju było 

w 2006 r. istotne (lambda Wilksa λ=0,314), głównie za sprawą kategorii transportu, w której 

makroregion cechowały niższe wartości wskaźników niż w reszcie kraju. Przynależność do 

makroregionu Polski Wschodniej wyjaśniała około połowy wariancji wskaźnika syntetycznego 

w kategorii transportu. W kategorii rozwoju energetyki i infrastruktury teleinformacyjnej Polska 

Wschodnia w 2006 r. zasadniczo nie różniła się od reszty kraju, acz była wyższa od średniej dla Polski 

ogółem.  

Wedle wyników analizy dyskryminacyjnej podobna sytuacja utrzymała się do 2013 r. (λ=0,302), 

nieznacznemu pogłębieniu uległy różnice między makroregionem a resztą kraju w zakresie kategorii 

transportu (co jest tożsame spadkowi współczynnika lambda Wilksa z λ=0,553 do λ=0,419). 

W tabelach poniżej podano skład skupień wyróżnionych w obszarze tematycznym dostępność 

i infrastruktura techniczna oraz parametry skupień w podziale na trzy kategorie (transport, 

energetyka i infrastruktura techniczna) stanowiące zmienne diagnostyczne analizy k-średnich. 

Kolejność jednostek przestrzennych w nagłówkach tabel podana jest według rosnącej odległości od 

centroidu skupienia, tj. od województwa najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej 

dlań charakterystyczne. 
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Tabela 32. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘dostępność i infrastruktura techniczna’ 
według danych za 2006 r. 

 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 

pomorskie, 
podkarpackie, 

małopolskie 

skupienie II: 
śląskie, opolskie 

skupienie III: 
warmińsko-
mazurskie, 

zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie 

skupienie IV: 
wielkopolskie, 

dolnośląskie, łódzkie, 
lubelskie, 

świętokrzyskie, 
podlaskie, lubuskie 

transport -0,1 2,0 -0,6 -0,2 

energetyka 0,1 -1,5 1,4 -0,3 

infrastruktura 
teleinformacyjna 

1,3 0,1 -1,4 -0,2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Tabela 33. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘dostępność i infrastruktura techniczna’ 
według danych za 2013 r. 

kategoria 

skupienie I: 
śląskie 

skupienie II: 
wielkopolskie, 

świętokrzyskie, 
pomorskie, 

mazowieckie 

skupienie III: 
małopolskie, 

opolskie, lubelskie, 
podkarpackie 

skupienie IV: 
lubuskie, 

dolnośląskie, łódzkie, 
kujawsko-pomorskie 

skupienie V: 
podlaskie, 

warmińsko-
mazurskie, 

zachodniopomorskie 

transport 2,9 -0,1 -0,2 0,3 -1,0 

energetyka -1,6 0,8 -0,8 -0,4 1,1 

infrastruktura 
teleinformacyjna 

0,0 0,5 1,2 -0,8 -1,2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

W oparciu o metodę dystansową porządkowania liniowego obliczono relatywne (odniesione do 

reszty kraju) miary rozwoju województw w podziale na kategorie: transport, energetyka, 

infrastruktura teleinformacyjna. Wykorzystano metrykę euklidesową odległości od obiektu 

wzorcowego, zakładając interakcje między wskaźnikami. Wyniki poddano przekształceniu 

unitaryzacyjnemu. Na wykresie poniżej zaznaczono względną, syntetyczną miarę rozwoju 

przyjmującą wartości z przedziału [0,1], przy czym pożądane są jej niskie wartości, jako niewielka 

odległość od obiektu wzorcowego. Obiektem wzorcowym, tj. o najwyższym stopniu rozwoju 

w zakresie transportu w obu analizowanych latach było województwo śląskie, zaś w przypadku 

kategorii infrastruktury teleinformacyjnej – województwo małopolskie. W 2013 r. obiekt wzorcowy 

w kategorii energetyki stanowiło zaś województwo podlaskie, głównie za sprawą dynamicznego 

rozwoju energetyki odnawialnej i relatywnie wysokiej efektywności energetycznej. Wykres 

standaryzowanych wskaźników syntetycznych ilustruje zaś odległość od średniej dla kraju ogółem 

mierzoną liczbą odchyleń standardowych. 
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Wykres 233. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w ramach kategorii transport, energetyka, 
infrastruktura teleinformacyjna w 2006 i 2013 r. Unitaryzowane odległości euklidesowe od obiektu wzorcowego 

(województwa najwyżej rozwiniętego w danej kategorii). Pożądane niskie wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Wykres 234. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w 2006 i 2013 r. Porównanie wartości 
standaryzowanych wskaźników syntetycznych dla kategorii transport, energetyka, infrastruktura teleinformacyjna. 

Pożądane wysokie wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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Poziom życia i ochrona środowiska 

W celu analizy zróżnicowania (pozamaterialnego) poziomu życia według województw w 2006 r. 

i 2013 r. zaproponowano układ następujących wskaźników w podziale na cztery kategorie: 

kategoria ‘opieka zdrowotna’: 

— zgony na nowotwory i choroby układu krążenia na 10 tys. mieszkańców (zmienna 

poddana stymulacji poprzez przekształcenie ilorazowe), 

— łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców, 

kategoria ‘kultura’: 

— widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 10 tys. mieszkańców, 

— czytelnicy bibliotek publicznych na 10 tys. mieszkańców, 

kategoria ‘edukacja’: 

— studenci szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców, 

— przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, 

— dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat, 

kategoria ‘gospodarka komunalna i ochrona środowiska’: 

— odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów, 

— korzystający z kanalizacji jako procent ogółu ludności. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą k-średnich oraz analizą dyskryminacji relatywny (odniesiony do 

reszty kraju) pozamaterialny poziom życia w makroregionie Polski Wschodniej uległ w latach 

2007-2013 nieznacznej poprawie, zwiększeniu uległo też zróżnicowanie województw makroregionu 

w tym obszarze tematycznym (co jest tożsame wzrostowi współczynnika lambda Wilksa według 

analizy dyskryminacji z λ=0,179 do λ=0,554). Różnice między Polską Wschodnią a pozostałymi 

województwami uległy w tym obszarze tematycznym istotnemu zmniejszeniu. W 2006 r. relatywnie 

największe różnice (na niekorzyść makroregionu) istniały kolejno w kategoriach gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, edukacja, kultura i opieka zdrowotna (λ=0,673, λ=0,726, λ=0,866). 

W przypadku kategorii opieka zdrowotna różnica między makroregionem a resztą kraju była 

niewielka, acz na korzyść Polski Wschodniej. Brak było podstaw statystycznych do stwierdzenia, że 

w kategorii opieki zdrowotnej makroregion wyróżniał się w 2013 r. albo w 2006 r. na tle pozostałych 

województw (λ=0,943; λ=0,882). Wedle danych za 2013 r. istniało zaś wciąż statystyczne 

uzasadnienie określenia makroregionu Polski Wschodniej jako istotnie niżej rozwiniętego w kategorii 

tematycznej kultury oraz edukacji. W kategorii kształcenia różnica ta w latach 2007-2013 uległa 

zmniejszeniu (λ=0,731; λ=0,896). 

Jednocześnie między 2006 r. a 2013 r. doszło do zwiększenia zróżnicowania (mierzonego wariancją) 

wyróżnionych wskaźników rozwoju w ramach makroregionu Polski Wschodniej, szczególnie 

w zakresie kategorii gospodarka komunalna. W tabelach poniżej określono skład skupień 

wyróżnionych w obszarze tematycznym poziom życia oraz parametry skupień w ramach czterech 

kategorii tematycznych (opieka zdrowotna, kultura, kształcenie, gospodarka komunalna) 

stanowiących zmienne diagnostyczne analizy k-średnich. Kolejność jednostek przestrzennych 

w nagłówkach podana jest według rosnącej odległości od centroidu skupienia, tj. od województwa 

najbardziej typowego dla danego skupienia, po te mniej dlań charakterystyczne. 
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Tabela 34. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘poziom życia i ochrona środowiska’ 
według danych za 2006 r. 

 kategoria 

skupienie I: 
śląskie 

skupienie II: 
małopolskie, 
dolnośląskie, 
mazowieckie 

skupienie III: 
zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie, 
pomorskie, lubuskie, 

wielkopolskie 

skupienie IV: 
podkarpackie, 

lubelskie, podlaskie, 
warmińsko-
mazurskie 

skupienie V:  
opolskie, 

świętokrzyskie, 
łódzkie 

opieka zdrowotna 1,9 -0,5 -0,1 0,9 -1,2 

kultura 1,6 1,3 0,0 -0,6 -1,0 

edukacja 0,5 1,4 -0,4 -0,7 0,0 

gospodarka kom. 
i ochrona środowiska 

1,6 -0,1 0,9 -0,6 -1,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Tabela 35. Centra skupień i klasyfikacja województw w obszarze tematycznym ‘poziom życia i ochrona środowiska’ 
według danych za 2013 r. 

 kategoria 

skupienie I: 
mazowieckie, 
małopolskie 

skupienie II: 
wielkopolskie, 

pomorskie, opolskie, 
dolnośląskie, 

zachodniopomorskie, 
podkarpackie, 

śląskie, warmińsko-
mazurskie 

skupienie III: 
lubuskie 

skupienie IV: 
podlaskie, lubelskie 

skupienie V: łódzkie, 
kujawsko-pomorskie, 

świetokrzyskie 

opieka zdrowotna -0,3 0,4 -0,9 1,0 -1,2 

kultura 1,6 -0,2 1,9 -0,9 -0,7 

edukacja 1,9 -0,2 -1,0 0,1 -0,4 

gospodarka kom. 
i ochrona środowiska 

0,3 0,5 -0,2 -2,2 0,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

W oparciu o metodę dystansową porządkowania liniowego obliczono relatywne (odniesione do 

reszty kraju) miary rozwoju województw w podziale na kategorie: opieka zdrowotna, kultura, 

kształcenie, gospodarka komunalna. Wykorzystano metrykę euklidesową odległości od obiektu 

wzorcowego, zakładając interakcje między wskaźnikami. W celu zwiększenia poglądowości 

prezentowane wyniki zostały poddane przekształceniu unitaryzacyjnemu. Na wykresie poniżej 

oznaczono dystansową miarę rozwoju przyjmującą wartości z przedziału [0,1], przy czym pożądane są 

jej niskie wartości, jako niewielka odległość od obiektu wzorcowego, który stanowi województwo 

najwyżej rozwinięte w danej kategorii. Przykładowo w kategorii gospodarki komunalnej obiektem 

wzorcowym było w obu latach województwo śląskie, które prócz najwyższego wskaźnika 

w zdefiniowanej w opracowaniu kategorii gospodarka komunalna cechuje również najwyższy w kraju 

wskaźnik urbanizacji. Wykres standaryzowanych wskaźników syntetycznych ilustruje odległość od 

średniej dla kraju ogółem mierzoną liczbą odchyleń standardowych. 
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Wykres 235. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w ramach kategorii opieka zdrowotna, kultura, 
edukacja, gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2006 i 2013 r. Unitaryzowane odległości euklidesowe od 

obiektu wzorcowego (województwa najwyżej rozwiniętego w danej kategorii). Pożądane niskie wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Wykres 236. Relatywny poziom rozwoju makroregionu Polski Wschodniej w 2006 i 2013 r. Porównanie wartości 
standaryzowanych wskaźników syntetycznych dla kategorii opieka zdrowotna, kultura, edukacja, gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska. Pożądane wysokie wartości 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 
 



 

Załącznik 2. Monitoring wskaźników SRPW 
 

nazwa wskaźnika 
Wartość dodana brutto na 1 pracującego 

w relacji do Polski ogółem 

 

wartość bazowa (PW – 2010 r.) 
75% (zgodnie z SRPW) 

77% (zgodnie z aktualnymi danymi) 

wartość bazowa (PL – 2010 r.) 100% 

cel SRPW (2020 r.) 
76% (tj. 1 pkt. proc. więcej niż w 2010 r.),  

wg nowych danych – 78% 

aktualna wartość PW 77% 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Różnica pomiędzy Polską Wschodnią rośnie, 

tymczasem w SRPW zakładano powolną 

konwergencję.  

uwagi metodologiczne 

Z obliczeń na postawie najbardziej aktualnych 

danych (wartości PKB zgodnie z metodologią 

ESA 2010) i średniej ważonej (udziały 

województw w ludności ogółem) mamy nieco 

inne wartości bazowe.  

 

  



 

 

nazwa wskaźnika 
Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych 

w przemyśle 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 18,1 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 16,1 

cel SRPW (2020 r.) 18,1 

aktualna wartość PW 19,1 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Wzrost w PW, zwiększenie przewagi nad PL i 

aktualnie - realizacja celu SRPW. 

uwagi metodologiczne - 

 

nazwa wskaźnika 

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które 

współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 5,5 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 5,5 

cel SRPW (2020 r.) W(PW) = W(PL) 

aktualna wartość PW 5,3 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Spadek i w PW i w PL, ale w PW minimalnie 

wolniejszy, aktualnie cel SRPW realizowany 

uwagi metodologiczne - 

 



 

 

nazwa wskaźnika 

Udział przychodów neto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w 

przedsiębiorstwach przemysłowych w 

przychodach netto ze sprzedaży ogółem 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 6,5 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 8,9 

cel SRPW (2020 r.) W(PW) > W(PL) – 1,2 p.p. 

aktualna wartość PW 5,8 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Dalszy spadek w PW i PL, rosnący dystans PW 

do PL, realizacja celu SRPW zagrożona 

uwagi metodologiczne  

 

nazwa wskaźnika 
Udział zatrudnionych w B+R w ludności 

aktywnej zawodowo 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 0,5 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 
0,7 (zgodnie z SRPW) 

0,8 (zgodnie z aktualnymi danymi) 

cel SRPW (2020 r.) W(PW) > W(PL) - 0,1 p.p. 

aktualna wartość PW 0,6 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Powolny wzrost wskaźnika w PL i PW, PW nie 

odrabia straty do PL, realizacja celu SRPW 

zagrożona 

uwagi metodologiczne Inne wartości bazowe w SRPW i BDL 



 

 

 

nazwa wskaźnika Stopa bezrobocia długotrwałego 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 3,5 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 3,0 

cel SRPW (2020 r.) W(PW) < W(PL) + 0,5 p.p. 

aktualna wartość PW 4,2 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Zwiększa się dystans PW do PL, realizacja celu 

SRPW zagrożona 

uwagi metodologiczne 
Dane sprzed 2008 r. nie są porównywalne ze 

względu na zmianę metodologii 

 

nazwa wskaźnika 
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 
70,4 (zgodnie z SRPW) 

69,6 (zgodnie z aktualnymi danymi) 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 90,0 

cel SRPW (2020 r.) 74,0 

aktualna wartość PW 73 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 
Wzrost w PW prawie do poziomu celu SRPW 

uwagi metodologiczne Cel liczony jako średnia z lat 2014-2020 



 

 

 

nazwa wskaźnika 
Osoby dorosłe uczestniczące  

w kształceniu i szkoleniu 

 

wartość bazowa (PW – 2010 r.) 3,9% 

wartość bazowa (PL – 2010 r.) 4,5% 

cel SRPW (2020 r.) W(PW)>W(PL)-0,3 p.p. 

aktualna wartość PW 3,1 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

Trend spadkowy w PL i PW (do czego cel SRPW 

wprost się nie odnosi), jednocześnie wzrost 

różnicy pomiędzy PL i PW.  

uwagi metodologiczne 

Nieco inne wartości bazowe na podstawie 

dostępnych danych historycznych i przy 

wykorzystaniu średnich ważonych.   

 

nazwa wskaźnika 
Drogi o twardej nawierzchni na 100 

km2 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 79,8 km 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 89,7 km 

cel SRPW (2020 r.) 
W PW > W PL – 4,95 p.p. 

(redukcja połowy różnicy w p.p. do kraju) 

aktualna wartość PW 81 km (2013) 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

wskaźnik rośnie, ale dystans do Polski w 2013 r. 

wzrósł 

uwagi metodologiczne Nieco inne wartości bazowe na podstawie 



 

 

dostępnych danych historycznych i przy 

wykorzystaniu średnich ważonych.   

 

nazwa wskaźnika 

Odsetek przedsiębiorstw otrzymujących 

zamówienia poprzez sieci komputerowe 

(stronę internetową, systemy typu EDI) 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 8,1% 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 10,9% 

cel SRPW (2020 r.) 15% 

aktualna wartość PW 10,8% (2013) 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 
dynamiczny wzrost od 2011 r. 

uwagi metodologiczne 
dane o EDI są wyłącznie w % na NTS-2, więc 

trzeba ważyć po podmiotach w REGON 

 

nazwa wskaźnika 

Odsetek przedsiębiorstw składających 

zamówienia poprzez sieci komputerowe 

(stronę internetową, systemy typu EDI) 

 

wartość bazowa (PW – 2011 r.) 15,9% 

wartość bazowa (PL – 2011 r.) 19,3% 

cel SRPW (2020 r.) 24,5% 

aktualna wartość PW 20,6% (2013) 



 

 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 
dynamiczny wzrost od 2011 r. 

uwagi metodologiczne 
dane o EDI są wyłącznie w % na NTS-2, więc 

trzeba ważyć po podmiotach w REGON 

 

nazwa wskaźnika Długość autostrad 

 

wartość bazowa (PW – 2010 r.) 0 km 

wartość bazowa (PL – 2010 r.) 857 km 

cel SRPW (2020 r.) 170 km 

aktualna wartość PW 91,3 km (2013) 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

wzrost w miarę oddawania do użytku 

autostrady A4, realizacja celu uzależniona  

od decyzji politycznej o przedłużeniu A2 

uwagi metodologiczne wskaźnik produktu 

 

 

nazwa wskaźnika Długość dróg ekspresowych 

 

wartość bazowa (PW – 2010 r.) 95 km 

wartość bazowa (PL – 2010 r.) 674,7 km 

cel SRPW (2020 r.) 1059 km 

aktualna wartość PW 288,9 km (2013) 



 

 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 
dynamiczny wzrost, następuje realizacja celu 

uwagi metodologiczne 
wskaźnik produktu, wartość bazowa w BDL dla 

2010 jest nieco niższa niż podana w SRPW 

 

  



 

 

 

nazwa wskaźnika 
Zużycie energii elektrycznej  

na 1 mln zł PKB w relacji do kraju 

 

wartość bazowa (PW – 2010 r.) 97,3 

wartość bazowa (PL – 2010 r.) 100 

cel SRPW (2020 r.) 97,3 

aktualna wartość PW 96,6 

dynamika wskaźnika po 2 

latach od uchwalenia Strategii 

wskaźnik się waha ale trend jest raczej 

negatywny (co wynika też z najwyższych 

oszczędności w efektywności energetycznej 

poza Polską wschodnią) 

uwagi metodologiczne 
W BDL po przeliczeniu jest inna wartość 

bazowa wskaźnika 
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Załącznik 3. Analiza autokorelacji przestrzennej według obszarów tematycznych 

interwencji 
 

W celu oceny rozkładu przestrzennego dofinansowania ze środków UE w przeliczeniu na 

1 mieszkańca według obszarów tematycznych interwencji przeprowadzono analizę autokorelacji 

przestrzennej zgodnie z metodologią zaproponowaną przez L. Anselina.298 Najpopularniejsza miara 

globalnej autokorelacji przestrzennej nazwana została na cześć australijskiego matematyka, 

P. Morana: 

𝐼𝑔 =
𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑗 − 𝑥)

(∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

 

przy następujących oznaczeniach:  

𝑥𝑖 – wartość cechy w i-tej (analizowanej) jednostce przestrzennej, 

𝑥𝑗 – wartość cechy w j-tej (sąsiedniej) jednostce przestrzennej, 

𝑥 – średnia arytmetyczna analizowanej cechy dla n obserwacji, 

n – liczba obserwacji, 

𝑤𝑖𝑗 – element macierzy wag. 

Obliczona wartość globalnego wskaźnika autokorelacji Ig podlega weryfikacji statystycznej. 

Współczynnik przyjmuje wartości ujemne w przypadku autokorelacji ujemnej oraz wartości dodatnie 

w przypadku autokorelacji dodatniej (tj. w sytuacji klasteryzacji: tworzenia przez jednostki 

przestrzenne zgrupowań wysokich albo niskich wartości analizowanej zmiennej). Globalny miernik 

autokorelacji przestrzennej w przypadku analizowanych dalej 12 obszarów tematycznych przyjmuje 

wartości znamienne statystycznie jedynie w przypadku następujących kategorii: zwiększenie 

zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (Ig=0,37); poprawa dostępu 

do zatrudnienia i jego trwałości (Ig=0,31); poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji 

życiowej (Ig=0,42); poprawa jakości kapitału ludzkiego (Ig=0,25). Oznacza to, iż w przypadku 

rzeczonych obszarów tematycznych w skali całego kraju występował reżim przestrzenny (rozkład 

wartości w przestrzeni) jednoznacznie różny od losowego. 

Lokalna statystyka P. Morana I pozwala na określenie stopnia korelacji liniowej między wartością 

cechy k w lokalizacji i oraz cechą l w jednostkach sąsiednich j. Wskaźnik definiowany jest następująco: 

𝐼𝑘𝑙
𝑖 = 𝑧𝑘

𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑙
𝑗

𝑛

𝑘=0

 

gdzie: 

n – liczba obserwacji, 

𝑤𝑖𝑗 – element macierzy wag, 

𝑧𝑘
𝑖  – wartość standaryzowana zmiennej k w i-tej jednostce przestrzennej, 

𝑧𝑙
𝑗
 – wartość standaryzowana zmiennej l w j-tej jednostce przestrzennej (gdzie k może być równe l). 

Przy użyciu permutacji ww. lokalny wskaźnik autokorelacji jest weryfikowany statystycznie na 

wybranym pseudopoziomie albo poziomie istotności. W niniejszej analizie przyjęto pseudopoziom 

istotności α=0,20, każdorazowo przeprowadzając 10 000 permutacji w celu ustalenia wartości 

krytycznych rozkładu. Dokonując permutacji w celu ustalenia wartości krytycznej dla miar 

autokorelacji przestrzennej, nie przyjmujemy jakichkolwiek założeń dotyczących rozkładu (np. jego 

normalności czy lognormalności), co stanowi o sile tego podejścia. Hipotezą zerową 
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 Anselin L. 1995, Local Indicators of Spatial Association, Geographical Analysis 2(27)/1995, 93-115. 
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przeprowadzanego testu statystycznego jest losowość przestrzenna. Niski empiryczny pseudopoziom 

istotności (w niniejszej analizie do 20%) oznacza, iż założenie o losowym rozkładzie cechy można 

odrzucić z prawdopodobieństwem co najmniej 80%.299 

Prezentowane na kolejnych stronach ryciny stanowią mapy chorochromatyczne przynależności do 

ćwiartek wykresu rozrzutu P. Morana. Analizowaną zmienną jest każdorazowo wartość dofinan-

sowania ze środków UE per capita w określonym obszarze tematycznym według danych za lata 2007-

2013 (KSI SIMIK). W ramce poniżej przedstawiono analogiczną analizę przeprowadzoną na danych 

zagregowanych. Obszary tematyczne określono wedle klasyfikacji wydatków strukturalnych 

określonej w Rozporządzaniu Ministra Finansów z dn. 10.03.2010 r. W nagłówku każdej mapy podano 

nazwę kartowanego obszaru tematycznego wraz z numerem (cyfra rzymska) według rzeczonej 

klasyfikacji wydatków strukturalnych. Dodatkowo wyróżniono trzy agregaty obejmujące kilka 

obszarów tematycznych. Niektóre obszary tematyczne pominięto z racji na rzadkość danych. 

Barwą ciemnofioletową zaznaczono obszary, w których podobnie jak w powiatach sąsiednich 

odnotowano ponad przeciętne wartości dofinansowania ze środków UE w określonym obszarze 

tematycznym w przeliczeniu na mieszkańca (klastry wysokich wartości). Barwą jasnofioletową zaś 

klastry (zgrupowania) niskich wartości, tj. obserwacje, w których podobnie jak w sąsiednich 

powiatach wartość dofinansowania per capita w danym obszarze tematycznym była poniżej 

przeciętna. Obserwacje odstające, tj. wyróżniające się in minus albo in plus na tle sąsiednich 

powiatów zaznaczono odpowiednio barwą niebieską albo różową. Przy pomocy szrafu (kreskowania) 

oznaczono obserwacje istotne statystycznie, tj. w przypadku których różnice są dalekie od losowego 

rozkładu przestrzennego zmiennej wedle przeprowadzonych 10 000 permutacji. Mapy ukazują obszar 

całego kraju, opisy dotyczą sytuacji w makroregionie. Opisane wyżej oznaczenia graficzne, które 

znajdują zastosowanie do każdej z prezentowanych map autokorelacji przestrzennej przedstawiono 

poniżej w formie legendy.  

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyframi arabskimi oznaczono standardową numerację ćwiartek wykresu rozrzutu P. Morana. 
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 Raportowane prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej o losowości rozkładu przestrzennego, 
która w rzeczywistości jest prawdziwa stanowi zgodnie z nazewnictwem statystycznym pseudopoziom 
istotności, o poziomie istotności mówi się w sytuacji bazowania na określonym a priori rozkładzie teoretycznym 
(np. normalnym, lognormalnym). 
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Badania i rozwój technologiczny, innowacyjność 
i przedsiębiorczość (I) 

Transport (III) 

  

Klastry wysokich wartości typowe są dla obszarów bliskich 
dużym ośrodkom miejskim (np. Rzeszowa, Lublina, 
Białegostoku). Powiaty dalekie od większych obszarów zurba-
nizowanych stanowią klastry niskich wartości, rzadko w makro-
regionie są one jednak istotne statystycznie. Na pograniczu 
klastrów obu rodzajów pojawiają się obserwacje odstające. 

Wielkość interwencji w obszarze tematycznym transportu jest 
silnie zróżnicowana przestrzennie; wartości dla wielu obserwacji 
są znamienne statystycznie. W makroregionie położona jest 
większość jednostek stanowiących klastry wysokich wartości. 
70% obserwacji z I decyla wartości dofinan-sowania per capita 
stanowią powiaty z Polski Wschodniej. 

Energia, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (IV, V) Energia (IV) 

  

W makroregionie wyraźnie nadreprezentowane są klastry 
niskich wartości; rozległe, istotne statystycznie zgrupowania 
występują zwłaszcza w województwach warmińsko-mazurskim i 
lubelskim. Jedynymi obserwacjami z I decyla w skali kraju są 
powiaty suwalski (p=6%) oraz buski (p=23%). 

Wartość dofinansowania per capita nie różni się istotnie między 
makroregionem a resztą kraju; na obu obszarach liczne są 
klastry dwóch rodzajów. Niekorzystna sytuacja w makro-
regionie ma miejsce zwłaszcza w województwie warmińsko-
mazurskim (p<10%) oraz świętokrzyskim (p<20%). 
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Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (V) Turystyka, kultura i rewitalizacja (VI, VII, VIII) 

  

Na obszarze makroregionu przeważają klastry niskich wartości, 
znamienne statystycznie zwłaszcza w przypadku województwa 
lubelskiego, gdzie oprócz obszarów niskich wartości występują 
jedynie trzy obserwacje odstające. W I decylu wartości 
dofinansowania per capita znalazły się z makroregionu tylko 
powiaty buski, działdowski i konecki. 

W województwie warmińsko-mazurskim wyróżniono klaster 
wysokich wartości o największej w skali kraju istotności 
statystycznej (p<1%). Wyraźnie niekorzystna sytuacja cechuje 
województwo podlaskie; autokorelacja ujemna (zróżnico-wanie) 
typowa jest dla województw lubelskiego i podkarpac-kiego. 
Wysokie wartości cechują powiaty w Świętokrzyskiem. 

Turystyka (VI) Kultura (VII) 

  

Klastry wysokich wartości o najwyższej istotności (p<1%) 
zrejonizowane są w województwie warmińsko-mazurskim. 
Lokalnie obejmują one także fragmenty województw 
podlaskiego i świętokrzyskiego. Obszary niskich wartości objęły 
centralną część województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
fragmenty województw lubelskiego i podkarpackiego. 

Obserwacje odstające i klastry wysokich wartości obejmują 
głównie jednostki przestrzenne ośrodków miejskich (jak Lublin, 
Zamość, Leżajsk, Olsztyn). Zwarte przestrzenie klastry niskich 
wartości położone są na północno-wschodnich krańcach kraju, 
w północnej części województw lubelskiego oraz większej części 
województwa świętokrzyskiego. 
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Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (VIII) Zdolności adaptacyjne w przedsiębiorstwach; zatrudnienie; 
integracja społeczna oraz kapitał ludzki (IX, X, XI, XII) 

  

Cały obszar województwa podlaskiego stanowi znamienny 
statystycznie klaster niskich wartości (p<5%). Powiaty woje-
wództw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego to w wię-
kszości zaś klastry wysokich wartości. Województwa lubelskie 
i podkarpackie cechuje słabsza autokorelacja przestrzenna. 

Większość obszaru Polski Wschodniej stanowi klaster wysokich 
wartości o znacznej istotności statystycznej, zwłaszcza 
w województwie warmińsko-mazurskim (p<0,5%). Obserwacje 
odstające in minus stanowią zwłaszcza powiaty obejmujące 
duże ośrodki miejskie, w tym: Przemyśl, Lublin, Białystok.  

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców (IX) 

Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości (X) 

  

Zwarty przestrzennie klaster niskich wartości charakteryzuje 
południową część makroregionu, fragmentarycznie jest on 
istotny statystycznie. Obszary wysokich wartości obejmują zaś 
większą część województw warmińsko-mazurskiego (p<0,5%), 
podlaskiego i lubelskiego. 

Większość powiatów makroregionu stanowi klaster wysokich 
wartości; obserwacje odstające in minus (podobnie jak w pozo-
stałych obszarach tematycznych IX-XII) stanowią zwłaszcza duże 
ośrodki miejskie. Klaster wysokich wartości o najwyższej 
istotności jest w województwie warmińsko-mazurskim (p<1%). 
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Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji 
życiowej (XI) 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego (XII) 

  

Większa część makroregionu to znamienny statystycznie klaster 
wysokich wartości, obserwacje niekorzystnie wyróżniające się to 
głównie ośrodki miejskie, w tym: Zambrów, Tarnobrzeg, 
Białystok. Klaster wysokich wartości o największej istotności 
statystycznej zrejonizowany jest w województwie warmińsko-
mazurskim i północnej części podlaskiego (p<1%). 

Spośród obszarów tematycznych IX-XII, globalny współczynnik 
autokorelacji przestrzennej jest w danym przypadku najniższy 
co do modułu, a zatem większe jest zróżnicowanie rozkładu 
zmiennej dofinansowania. Obszary niskich wartości prócz 
ośrodków miejskich stanowi południowa część makroregionu; 
tylko jednostkowo są one jednak istotne statystycznie. 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną (XIII)  

 

 

Połowę obserwacji z I decyla stanowią powiaty z Polski 
Wschodniej (zwłaszcza ośrodki miejskie), zmienna jest jednak 
silnie zróżnicowana w makroregionie. Obszary niskich wartości 
o znacznej istotności statystycznej (p<10%) zrejonizowane są 
zwłaszcza w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. 
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Załącznik 4. Wielowymiarowa analiza porównawcza dofinansowania ze środków UE w 

Polsce Wschodniej i pozostałych województwach 

 

W celu oceny zróżnicowania wysokości dofinansowania z programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków UE w latach 2007-2013 przeprowadzono analizę dyskryminacyjną 

z wydzieleniem dwóch segmentów: Polski Wschodniej oraz reszty kraju.300 Analizie poddano dane 

z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) SIMIK . Zmienne diagnostyczne poddano przekształceniu 

w celu spełnienia założeń analizy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Mając na uwadze 

wyniki testów M Boxa, analizę przeprowadzono dla macierzy wariancji-kowariancji różnych dla 

wyróżnionych segmentów. Pole podstawowe prezentowanych analiz dyskryminacyjnych stanowił 

powiat. Oceny, na ile zróżnicowanie wielkości dofinansowania ze środków UE w przeliczeniu na 

1 mieszkańca jest zależne od położenia powiatu w makroregionie Polski Wschodniej lub reszcie kraju, 

dokonano w trzech ujęciach: w podziale na obszary tematyczne wsparcia, w podziale na programy 

operacyjne oraz ze względu na rodzaj beneficjenta. Pomocniczo wykorzystano analizę składowych 

głównych, analizę korespondencji oraz testy nieparametryczne. 

W pierwszym ujęciu określono siłę dyskryminacyjną (tj. różnicującą) zmiennej dofinansowania ze 

środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ramach następujących obszarów tematycznych: 

badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość; społeczeństwo informacyjne; 

transport; energia; ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom; turystyka; kultura; rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich; zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców; poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości; poprawa integracji społecznej 

osób w niekorzystnej sytuacji życiowej; poprawa jakości kapitału ludzkiego; inwestycje 

w infrastrukturę społeczną; stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej; 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; pomoc 

techniczna.301 W przypadku czterech z rzeczonych obszarów tematycznych zróżnicowanie wartości 

dofinansowania ze środków UE per capita między makroregionem Polski Wschodniej i resztą kraju 

nie było znamienne statystycznie; obszary te stanowiły: energia (𝜆 ≈ 1,000), stymulowanie reform 

w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej (𝜆 ≈ 1,000), kultura (𝜆 = 0,999), pomoc 

techniczna (𝜆 = 0,995). Wartość współczynnika lambda Wilksa dla całego modelu (𝜆 = 0,724) 

wskazuje, że różnica między wielkością dofinansowania per capita w Polsce Wschodniej i reszcie kraju 

nie jest silna, acz pozostaje istotna statystycznie na każdym typowym poziomie istotności. Obliczony 

wskaźnik posiada następującą interpretację: prawie 30% zróżnicowania zagregowanej wedle 

obszarów tematycznych wielkości dofinansowania ze środków UE per capita jest wyjaśniane przez 

przynależność powiatu (pole podstawowe analizy) do makroregionu Polski Wschodniej. Na 

podstawie modelu zawierającego informację nt. wysokości dofinansowania w ramach ww. obszarów 

                                                           
300

 Celem analizy dyskryminacyjnej jest określenie, czy wybrane wskaźniki istotnie statystycznie różnicują 
(dyskryminują) dwa lub więcej zbiorów, w tym przypadku analizowano różnice między makroregionem Polski 
Wschodniej a pozostałą częścią kraju. Efektem analizy jest funkcja dyskryminacyjna Fishera jako kombinacja 
liniowa zmiennych diagnostycznych (wejściowych). W procedurze wykorzystywane są testy Boxa, 
Kołmogorowa-Smirnowa. Siłę dyskryminacyjną zmiennych diagnostycznych mierzy współczynnik λ (lambda) 
Wilksa, który przyjmuje wartości z przedziału [0;1]. Im jest on niższy, tym silniej dana zmienna wejściowa 
różnicuje zbiory (segmenty) jednostek przestrzennych. Współczynnik λ Wilksa informuje, jaka część zmienności 
funkcji dyskryminacji nie jest wyjaśniana przynależnością do jednego z segmentów. 
301

 Obszary tematyczne wyróżnione według klasyfikacji wydatków strukturalnych określonej w Rozporządzaniu 
Ministra Finansów z dn. 10.03.2010 r. 



 

 

336 

tematycznych per capita, jakość klasyfikacji ex-post została określona na poziomie 77,9%, co jest 

tożsame zadowalającej jakości dyskryminacji.  

Według wskazań oszacowanej funkcji dyskryminacyjnej Fishera największą moc dyskryminującą miały 

zmienne reprezentujące wysokość dofinansowania ze środków UE per capita w obszarach 

tematycznych: poprawy integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, inwestycji 

w infrastrukturę społeczną; w drugiej kolejności w zakresie: transportu, turystyki, poprawy dostępu 

do zatrudnienia i jego trwałości. Wartość dofinansowania ze środków UE per capita w obszarze 

tematycznym poprawy integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej w Polsce 

Wschodniej w latach 2007-2013 była równa 150 zł względem 93 zł w reszcie kraju. W obszarze 

inwestycji w infrastrukturę społeczną obie wartości w przeliczeniu na mieszkańca wynosiły zaś 486 zł 

oraz 228 zł (por. tabela poniżej). Wysoka, znamienna statystycznie różnica średniej wartości 

dofinansowania ze środków UE per capita występowała również w zakresie ochrony środowiska 

i prewencji zagrożeń i była ona na niekorzyść makroregionu Polski Wschodniej: 565 zł wobec 1025 zł 

w reszcie kraju. 

Tabela 36. Średnia wartość dofinansowania ze środków UE per capita uzyskanego w okresie 2007-2013 według obszarów 
tematycznych oraz ocena istotności statystycznej zróżnicowania tej zmiennej między Polską Wschodnią a resztą kraju 

 obszar tematyczny 

Polska 
Wschodnia 

pozostała 
część kraju 

istotność 
statystyczna 

różnicy* 
(p-wartość dla 
lambdy Wilksa 
według analizy 

dyskryminacyjnej) 

transport 3 235 zł 2 211 zł 0,017 

badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość 1 239 zł 1 032 zł 0,009 

ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 565 zł 1 025 zł 0,002 

inwestycje w infrastrukturę społeczną 486 zł 228 zł 0,000 

poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 376 zł 259 zł 0,000 

energia 287 zł 232 zł 0,822 

społeczeństwo informacyjne 263 zł 243 zł 0,004 

poprawa jakości kapitału ludzkiego 186 zł 139 zł 0,001 

turystyka 159 zł 75 zł 0,000 

poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 150 zł 93 zł 0,000 

rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 122 zł 107 zł 0,399 

kultura 116 zł 116 zł 0,554 

pomoc techniczna 81 zł 73 zł 0,151 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 40 zł 32 zł 0,000 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 17 zł 14 zł 0,011 

stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej 1 zł 1 zł 0,720 
 

* Im niższa wartość w czwartej kolumnie powyższej tabeli (p-wartość), tym wyższe zróżnicowanie wartości dofinansowania między Polską 
Wschodnią a resztą kraju (uwzględniając nie tylko moment centralny, lecz również rozkład wartości). Typowo za różnice istotne 
statystycznie przyjmuje się te, dla których p-wartość jest niższa niż 0,05. Dla poglądowości zastosowano skalę barwną. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom było jedynym obszarem tematycznym interwencji, 

w przypadku którego mediana oraz średnia wartość dofinansowania per capita była znamiennie 

statystycznie niższa w przypadku makroregionu Polski Wschodniej niż reszty kraju.  Wartość globalna 

dofinansowania ze środków UE w tym obszarze była zarazem drugą co do wielkości pośród 
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wszystkich wyróżnionych obszarów tematycznych. Podkreślenia wymaga, iż formułowanie wniosków 

na podstawie prostego porównania średnich (bez testów równości średniej lub analizy 

dyskryminacyjnej) byłoby uproszczeniem, ponieważ nie uwzględniałoby charakterystyk wariancji czy 

rozkładu. Analogiczne wyniki uzyskano na podstawie analizy dyskryminacyjnej dla makroregionu 

Polski Wschodniej i reszty kraju przeprowadzonej w podgrupach tożsamych miastom na prawach 

powiatu oraz pozostałym powiatom. 

Mapa 60. Zróżnicowanie wielkości dofinansowania ze środków UE przyznanego w latach 2007-2013 według województw 

i programów operacyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Na podstawie analizy głównych składowych określono obszary tematyczne, w ramach których 

w powiatach Polski Wschodniej współwystępowały skorelowane wartości dofinansowania ze 

środków UE per capita. W ramach analizy wyodrębniono 68% sumy wariancji. Grupami obszarów 

tematycznych, w zakresie których jednocześnie wysokie lub jednocześnie niskie pozostawały wartości 

rzeczonego dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca na poziomie powiatów, były: 

— badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość; społeczeństwo informacyjne; 

kultura oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną: wysokie wartości dofinansowania per 

capita w tych obszarach charakteryzowały szczególnie miasta na prawach powiatu; 

tj. analogicznie jak w pozostałej części kraju; najwyższe w całym kraju wartości składowej 

głównej reprezentującej wartość dofinansowania per capita w ramach rzeczonych obszarów 

cechowały powiaty m. Rzeszów, m. Olsztyn oraz m. Lublin; 

— energia; wzmacnianie zdolności instytucjonalnych oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego: 

najwyższe wartości składowej w Polsce Wschodniej cechowały powiaty olecki, suwalski, 

sejneński, włodawski; 

— turystyka; zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców oraz poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości: najwyższe wartości 
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składowej w Polsce Wschodniej cechowały: powiaty lidzbarski, ostródzki, gołdapski, 

m. Olsztyn; 

— ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom oraz rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich: najwyższe wartości składowej w Polsce Wschodniej charakteryzowały powiaty 

buski, suwalski, konecki, elbląski. 

W drugim ujęciu analizę dyskryminacyjną przeprowadzono w celu oceny zróżnicowania wielkości 

dofinansowania per capita udzielonego w ramach programów operacyjnych. Wedle wyników analizy 

dyskryminacyjnej suma wartości dofinansowania per capita przyznanego w ramach krajowych 

programów operacyjnych ogółem nie jest znamiennie statystycznie zróżnicowana między 

makroregionem Polski Wschodniej oraz resztą kraju. Istotność statystyczna różnic określona w tabeli 

poniżej nie zmienia się w przypadku przeprowadzenia analizy rozdzielnie w podgrupach tożsamych 

miastom na prawach powiatu oraz pozostałym powiatom. 

Tabela 37. Średnia wartość dofinansowania ze środków UE per capita uzyskanego w okresie 2007-2013 według 
programów oraz ocena istotności statystycznej zróżnicowania tej zmiennej między Polską Wschodnią a resztą kraju 

źródło dofinansowania 

Polska 
Wschodnia 

pozostała część 
kraju 

p-wartość*  testu 
lambdy Wilksa 

z analizy 
dyskryminacyjnej 

krajowe programy operacyjne ogółem,  w tym: 4 326 zł 3 850 zł 0,787 

    PO Innowacyjna Gospodarka 561 zł 791 zł 0,382 

    PO Infrastruktura i Środowisko 2 513 zł 2 946 zł 0,538 

    PO Kapitał Ludzki 769 zł 537 zł 0,000 

    PO Pomoc Techniczna 7 zł 52 zł 0,733 

PO Rozwój Polski Wschodniej 1080 zł ‒ 0,000 

regionalne programy operacyjne 2 392 zł 1 551 zł 0,000 
 

* Im niższa wartość w czwartej kolumnie powyższej tabeli (p-wartość), tym wyższe zróżnicowanie wartości dofinansowania między Polską 
Wschodnią a resztą kraju (uwzględniając nie tylko moment centralny, lecz również rozkład wartości). Typowo za różnice istotne 
statystycznie przyjmuje się te, dla których p-wartość jest niższa niż 0,05. Dla poglądowości zastosowano skalę barwną. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Pośród 12 wyróżnionych typów beneficjentów, w tym: jednostek naukowych i oświatowych; 

przedsiębiorstw sektora publicznego; dużych przedsiębiorstw sektora prywatnego; średnich 

przedsiębiorstw sektora prywatnego; małych przedsiębiorstw sektora prywatnego; 

mikroprzedsiębiorstw sektora prywatnego; jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych; jednostek opieki zdrowotnej; kościołów i związków wyznaniowych; stowarzyszeń 

i fundacji; jednostek organizacji państwa; innych (w tym niezaklasyfikowanych), tylko w przypadku 

przedsiębiorstw dużych sektora prywatnego środkowa oraz średnia wartość dofinansowania ze 

środków UE per capita była  niższa w makroregionie Polski Wschodniej niż w reszcie kraju. Różnica ta 

wedle przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej oraz nieparametrycznych testów statystycznych nie 

była jednak znamienna statystycznie. Tzn. nie było podstaw do twierdzenia, że Polska Wschodnia 

systematycznie różni się od reszty kraju w poziomie dofinansowania ze środków UE per capita dla 

przedsiębiorstw dużych sektora prywatnego. Mniej niż 5% zróżnicowania zagregowanej wartości 

dofinansowania per capita przedsiębiorstw dużych sektora prywatnego według powiatów było 

wyjaśniane przez ich położenie w makroregionie Polski Wschodniej bądź pozostałej części kraju 

(𝜆 > 0,950). 

Wykres 237. Średnia wartość dofinansowania ze środków UE per capita według roku rozpoczęcia realizacji projektu oraz 
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ocena istotności statystycznej zróżnicowania tej zmiennej między Polską Wschodnią a resztą kraju 

 

* Im niższa wartość p-wartość, tym wyższe zróżnicowanie wartości dofinansowania między Polską Wschodnią a resztą kraju (uwzględniając 
nie tylko moment centralny, lecz również rozkład wartości). Typowo za różnice istotne statystycznie przyjmuje się te, dla których p-wartość 
jest niższa niż 0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Analiza szeregu czasowego wartości dofinansowania ze środków UE per capita pozwala ocenić 

zróżnicowanie w czasie wielkości tej zmiennej między makroregionem Polski Wschodniej i resztą 

kraju. Analiza dyskryminacyjna wskazała na niewielką (całkowicie nieistotną statystycznie) różnicę 

między zagregowaną wielkością dofinansowania per capita tylko w przypadku projektów z Polski 

Wschodniej i pozostałej części kraju, których realizację rozpoczęto w latach 2008-2009. 

Podsumowując wyniki analiz dyskryminacyjnych, wartość dofinansowania ze środków UE per capita 

była w latach 2007-2013 systematycznie wyższa w Polsce Wschodniej w przypadku większości 

z analizowanych klas porównań. Klasami porównań w ramach których wartość dofinansowania 

w przeliczeniu na mieszkańca była niższa w makroregionie niż pozostałej części kraju był obszar 

tematyczny ochrony środowiska i prewencji zagrożeń (analiza dyskryminacyjna według pierwszego 

z prezentowanych ujęć; 𝑝 = 0,002); finansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, PO 

Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc Techniczna (analiza dyskryminacyjna według drugiego z ujęć; 

𝑝 > 0,300); duże przedsiębiorstwo sektora prywatnego jako rodzaj beneficjenta (trzecie ujęcie, 

𝑝 = 0,269). Struktura dofinansowania wedle obszarów tematycznych interwencji była istotnie 

zróżnicowana tylko w kontekście niektórych klas tematycznych: w Polsce Wschodniej mniej (pod 

względem liczby projektów) było współfinansowanych ze środków UE projektów z obszaru 

tematycznego badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości oraz społeczeństwa 

informacyjnego; zaś zdecydowanie więcej ‒ z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego. 

  



 

 

340 

Wykres 238. Podobieństwo poszczególnych projektów ze względu na obszar tematyczny interwencji, rodzaj beneficjenta, 
wartość dofinansowania ze środków UE a lokalizacja/rejonizacja projektu w Polsce Wschodniej lub pozostałej części 

kraju. Wyniki analizy korespondencji 

 

Objaśnienia. 

Obszar tematyczny interwencji (barwa granatowa): 1 – badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość; 2 – społeczeństwo 
informacyjne, 3 – transport, 4 – energia, 5 – ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, 6 – turystyka, 7 – kultura, 8 – rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich, 9 – zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców, 10 – poprawa 
dostępu do zatrudnienia i jego trwałości, 11 – poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, 12 – poprawa jakości 
kapitału ludzkiego, 13 – inwestycje w infrastrukturę społeczną, 14 – stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji 
społecznej, 15 – wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 16 – pomoc techniczna. 

Lokalizacja/rejonizacja projektu (barwa czerwona): Polska Wschodnia, pozostała część kraju (etykiety na wykresie). 

Rodzaj beneficjenta (barwa zielona): 1 – jednostka naukowa lub oświatowa, 2 – przedsiębiorstwo sektora publicznego, 3 – duże 
przedsiębiorstwo sektora prywatnego, 4 – średnie przedsiębiorstwo sektora prywatnego, 5 – małe przedsiębiorstwo sektora prywatnego, 
6 – mikroprzedsiębiorstwo sektora prywatnego, 7 – jednostka samorządu terytorialnego lub  jej jednostki organizacyjne, 8 – jednostka 
opieki zdrowotnej, 9 – kościoły i związki wyznaniowe, 10 – stowarzyszenia i fundacje, 11 – jednostka organizacji państwa, 12 – inne. 

Wartość dofinansowania ze środków UE (barwa pomarańczowa): od I do V kwintyla (1-5, tj. im wyższy numer, tym wyższe uzyskane 
dofinansowanie). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

W celu oceny zróżnicowania charakterystyk poszczególnych projektów współfinansowanych ze 

środków UE w Polsce Wschodniej i pozostałej części kraju przeprowadzono analizę korespondencji 

(wykres powyżej). Analiza ta była prowadzona na podstawie mikrodanych dotyczących 

poszczególnych projektów, nie zaś w odniesieniu do zagregowanej informacji dla powiatów. Przy 

pomocy dwóch wymiarów wyjaśniono 79,3% wariancji czterech zmiennych diagnostycznych postaci: 

obszar tematyczny interwencji, lokalizacji/rejonizacji projektu, rodzaju beneficjenta, wartości 

dofinansowania ze środków UE. Interpretacja wykresu jest następująca: im bliżej położone są punkty 

odpowiadające poszczególnym zmiennym, tym bardziej podobne były projekty realizowane 

w ramach danego obszaru tematycznego, przez określony rodzaj beneficjenta lub o określonej 

wielkości dofinansowania lub lokalizacji/rejonizacji.  
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Współrzędne dla zmiennych lokalizacji/rejonizacji projektów w makroregionie Polski Wschodniej lub 

reszcie kraju są bliskie początkowi układu współrzędnych, stąd też charakterystyki poszczególnych 

projektów nieznacznie różnią się w zależności od tego, czy projekt był realizowany w Polsce 

Wschodniej, czy w pozostałej części kraju. Zbliżone co do wartości dofinansowania i rodzaju 

podmiotu realizującego, były np. projekty z zakresu poprawy integracji społecznej osób 

w niekorzystnej sytuacji życiowej, poprawy jakości kapitału ludzkiego, stymulowania reform 

w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej oraz wzmacniania zdolności instytucjonalnych (por. 

wykres na stronie poprzedniej). Podobne projekty realizowały mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 

przedsiębiorstwa sektora prywatnego (dalsze wnioski łatwo określić na podstawie porównania 

współrzędnych punktów jednakowej barwy na wykresie). Najważniejszy wniosek z punktu widzenia 

prowadzonej analizy to jednakże niewielka różnica między poszczególnymi projektami realizowanymi 

w Polsce Wschodniej i pozostałej części kraju ze względu na zmienne obszaru tematycznego 

interwencji, rodzaju beneficjenta i wartości dofinansowania ze środków UE. 
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Załącznik 5. Zmienne kontrolne estymacji przez dopasowanie 
 

 I ujęcie (dynamika wynagrodzeń brutto w okresie 2006-2013): 

przynależność do makroregionu Polski Wschodniej;  przeciętne wynagrodzenie brutto (przed 

oddziaływaniem, tj. za 2006 r.); liczba ludności (logarytm); długość dróg o twardej nawierzchni na 

1000 mieszkańców; udział pracowników zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, 

rybactwie; liczba podmiotów w REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym; udział osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym; nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach per capita; wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita; udział 

ludności korzystającej z wodociągu; udział ludności korzystającej z instalacji gazowej; liczba noclegów 

udzielonych na 1000 mieszkańców; liczba lekarzy pracujących według podstawowego miejsca pracy 

na 1000 mieszkańców; liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców; liczba supermarketów 

i hipermarketów na 1000 mieszkańców; stopa przyrostu naturalnego. 

 II ujęcie (dynamika mierników bezrobocia w okresie 2006-2014): 

przynależność powiatu do makroregionu Polski Wschodniej; stopa bezrobocia rejestrowanego 

(analogicznie jak w przypadku pozostałych zmiennych dana za okres początkowy, tj. za 2006 r.); stopa 

bezrobocia długookresowego (ponad 12 miesięcy); wskaźnik aktywności zawodowej; udział osób 

z wykształceniem wyższym pośród osób bezrobotnych; udział pracowników zatrudnionych 

w przemyśle; udział pracowników zatrudnionych w usługach; udział osób z wykształceniem 

podstawowym lub niższym; liczba mieszkańców (logarytm); liczba podmiotów w REGON na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym; liczba supermarketów i hipermarketów na 1000 mieszkańców; 

długość dróg o twardej nawierzchni na 1000 mieszkańców; nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach per capita; wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach per capita; udział 

ludności korzystającej z instalacji gazowej; udział ludności korzystającej z instalacji wodociągowej; 

liczba lekarzy pracujących według podstawowego miejsca pracy na 1000 mieszkańców. 

 III ujęcie (dynamika wartości środków trwałych w okresie 2006-2014): 

przynależność do makroregionu Polski Wschodniej;  wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach 

per capita; liczba ludności (logarytm); długość dróg o twardej nawierzchni na 1000 mieszkańców; 

udział pracowników zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie; liczba podmiotów 

w REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym; liczba samochodów osobowych na 1000 

mieszkańców; liczba supermarketów i hipermarketów na 1000 mieszkańców; stopa bezrobocia 

rejestrowanego; udział ludności korzystającej z instalacji gazowej; udział ludności korzystającej 

z wodociągu; liczba noclegów udzielonych na 1000 mieszkańców; stopa przyrostu naturalnego. 

 IV ujęcie (dynamika wpływów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych, PIT, w 

okresie 2006-2014): 

rodzaj gminy (miejska, wiejska albo miejsko-wiejska); położenie w określonym województwie Polski 

Wschodniej; liczba ludności (logarytm); udział ludności korzystającej z instalacji gazowej; udział 

ludności korzystającej z instalacji wodociągowej; liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000 osób 

w wieku produkcyjnym; liczba noclegów udzielonych na 1000 mieszkańców; saldo migracji; udział 

ludności żyjącej w gospodarstwach domowych otrzymujących dodatki mieszkaniowe; relacja liczby 

osób bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym. 



 

 

343 

Załącznik 6. Studia przypadku komplementarności wsparcia 
 

Ramka 13. Komplementarność inwestycji drogowych w Białymstoku   

Białystok stanowi największe miasto północno-wschodniej Polski. Podobnie jak Lublin, bywa nazywany Bramą Europy na 

Wschód, co zawdzięcza obecności dwóch ważnych dróg krajowych, kanalizujących ruch tranzytowy ze wschodu na zachód 

(DK nr 8) oraz z północy na południe (DK nr 19). Ruch tranzytowy prowadzący przez obszary zabudowane powoduje 

jednak liczne niedogodności - zarówno mieszkańców (ze względu na hałas oraz utrudnienia w jeździe), jak i przewoźników, 

którzy przemieszczając się przez „wąskie gardło” na trasie tracą znaczne ilości czasu. Szansę na częściowe uporządkowanie 

i skanalizowanie ruchu tranzytowego stanowiły w latach 2007-2013 fundusze unijne.  

 

Odtwarzając modelową ścieżkę komplementarności dla województwa podlaskiego niestety okazało się, że niektóre 

planowane oraz proponowane inwestycje nie doszły do skutku, co utrudniło wytworzenie efektów synergicznych. Sytuacja 

ta dotyczyła przede wszystkim inwestycji kolejowych i lotniczych, jak również drogi krajowej nr 19.  

Schemat 3. Modelowa komplementarność inwestycji 
transportowych realizowanych na terenie województwa 

podlaskiego 

Schemat 4. Realizacja inwestycji transportowych w latach 2007-
2015 oraz ich komplementarność na terenie województwa 

podlaskiego 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowanych ścieżek komplementarności w raporcie EGO
302

 

 

Pomimo odstąpienia od części inwestycji, raport IGiPZ PAN wskazuje, że fundusze unijne miały największy udział w 

poprawie dostępności Białegostoku do innych miast wojewódzkich w Polsce. W latach 2004-2013 czas przejazdu 

pomiędzy Białymstokiem a wszystkimi pozostałymi miastami wojewódzkimi zmniejszył się o 15,2 minuty, z czego aż za 

                                                           
302

 EGO, Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach 
Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 
kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa 
2011 
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Ramka 13. Komplementarność inwestycji drogowych w Białymstoku   

13,8 minut odpowiadały projekty zrealizowane z funduszy unijnych (efekt netto wynoszący 90,9%).303 I choć na wskaźnik 

intensywnie rzutowały inwestycje w innych województwach, sfinansowana infrastruktura transportowa w mieście i jego 

otoczeniu wnosi istotny wkład w poprawę dostępności drogowej.  

W kontekście poprawy dostępności drogowej miasta należy przede wszystkim wymienić dwie inwestycje: 

 Droga krajowa nr 8 na odcinku Jeżewo Białostockie - Białystok, realizowana ze środków PO IŚ; 

 Trasa Generalska w Białymstoku - północna obwodnica wewnętrzna miasta, realizowana ze środków PO RPW. 

Wykres 239. Przebieg wyremontowanego ciągu drogowego (w km, przerywaną linią zaznaczono granicę Białegostoku) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK oraz dokumentacji projektowej 

Realizacja obydwu skomplikowanych i kilkuetapowych projektów drogowych jest przykładem zamierzonej 

komplementarności działań dwóch beneficjentów (GDDKiA oraz Miasta Białystok). Bez budowy Trasy Generalskiej, 

budowa fragmentu drogi krajowej nr 8 nie doprowadziłaby do pożądanych efektów synergicznych, bowiem odcinek 

miejski cały czas stanowiłoby tzw. „wąskie gardło”.  

Mapa 61. Inwestycje drogowe w Białymstoku realizowane ze środków UE w latach 2007-2015 
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 IGiPZ PAN, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny 
Polski, Warszawa, 2013 
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Ramka 13. Komplementarność inwestycji drogowych w Białymstoku   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony bialystok.pl oraz podkładu rastrowego OpenStreetMap 

 

Użytkownicy wybudowanej infrastruktury pochodzący spoza miasta także dostrzegają na co dzień efekty 

komplementarności inwestycji. Pomimo, że inwestycja na DK nr 8 oraz Trasa Generalska w założeniu miały służyć przede 

wszystkim transportowi ponadregionalnemu, mieszkańcy dwóch gmin podmiejskich wysoko oceniają korzyści z 

wybudowanej infrastruktury. Wskazuje na to studium przypadku odcinka Białystok-Jeżewo (z PO IŚ), zrealizowane przez 

IGiPZ PAN.304 O ile przedstawiciele samorządu twierdzili, że nie można oczekiwać natychmiastowych efektów 

gospodarczych, satysfakcja mieszkańców gmin Choroszcz i Tykocin, dla których Białystok jest głównym ośrodkiem 

usługowym, była bardzo wysoka. Aż 90% respondentów305 przyznało, że projekt poprawił bezpieczeństwo w 

samochodowym ruchu lokalnym. Ankietowani jednoznacznie stwierdzili także lepszy dostęp do spotkań towarzyskich, 

miejsc robienia zakupów, rozrywki i rekreacji. Jako, że tego rodzaju aktywności szczególnie intensywnie występują w 

centrum, przypuszczamy, że na poczucie poprawy dostępności mogły rzutować także komplementarne inwestycje 

drogowe wewnątrz samego miasta.  

Wykres 240. Poprawa dostępności ze względu na cel mieszkańców gmin Choroszcz oraz Tykocin 
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 IGiPZ PAN Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny 
Polski, Warszawa, 2013 
305

 326 ankietowanych (rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6-16 lat w szkołach w Choroszczy i Tykocinie).  
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Ramka 13. Komplementarność inwestycji drogowych w Białymstoku   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IGiPZ PAN 

 

Modernizowane lub budowane drogi były świadomie podłączane do centrum miasta zarówno przy pomocy środków 

unijnych (ZPORR, RPO WP oraz w ramach pakietów inwestycji PO RPW), jak i wyłącznie środków własnych (np. odcinek ul. 

Berlinga). Białystok, dzięki RPO WP oraz PO RPW, zmodernizował układ dróg w centrum, wprowadzając także szereg 

inwestycji poprawiających jakość komunikacji publicznej (buspasy, nowy tabor, system informacji pasażerskiej). Co więcej, 

raport o komplementarności w RPO WP zauważa, że modernizacja ulic w bezpośredniej bliskości Opery i Filharmonii 

Podlaskiej mogła istotnie zwiększyć atrakcyjność flagowej inwestycji kulturalnej regionu.306 Komplementarność tego 

rodzaju widoczna jest także na przykładzie dróg remontowanych np. w bezpośredniej bliskości Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego, również intensywnie wykorzystującego fundusze unijne.  

Fotografia 1. Węzeł Trasy Generalskiej w Białymstoku 
Fotografia 2. Przebudowana ulica Waszyngtona  

(z udziałem RPO WP) w Białymstoku, poprawiająca m.in. 
dostępność Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

 

 

 

Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 
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 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych 
programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, Białystok, 2011  
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Ramka 13. Komplementarność inwestycji drogowych w Białymstoku   

Podsumowując, należy stwierdzić, że pomimo odstąpienia od dużej części inwestycji w województwie podlaskim, w 

Białymstoku udało się przy pomocy różnych funduszy unijnych zrealizować ścieżkę komplementarnych inwestycji 

infrastruktury drogowej. Inwestycje te rozwiązały zarówno część problemów miasta związanych z tranzytem, jak i 

polepszyły dostępność stolicy województwa w wymiarze lokalnym, co istotnie przełożyło się na lepsze warunki życia 

mieszkańców zachodniej części aglomeracji.   

 

Ramka 14. Kisielice - komplementarne wykorzystanie funduszy unijnych do uzyskiwania efektu dodanego funduszy UE w 
energetyce 

Gmina Kisielice jest położona w powiecie iławskim, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Większość terenu 

(71,2%) gminy zajmują użytki rolne oraz lasy, co przekłada się na niską gęstość zaludnienia. W 2014 roku gminę zamieszkiwało 6 

079 mieszkańców, zaś bezrobocie rejestrowane kształtowało się na poziomie 6,3% (niskim w stosunku do całego regionu i 

relatywnie wysokim w skali powiatu).  

 

Stworzenie podstaw prowadzenia polityki energetycznej  

Intensywne użytkowanie rolnicze, jak i położenie w strefie korzystnych zasobów wiatru zapewniają wysoki potencjał rozwoju 

energetyki odnawialnej. Na przełomie lat 1998-1999 gmina zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

dopuszczając na swoim terenie lokalizację turbin wiatrowych, następnie uchwaliła Strategię Gminy i Miasta Kisielice na lata 2000-

2010, w której była mowa o zwiększeniu udziału paliw ekologicznych i odnawialnych. W 2002 r. Kisielice zrealizowały Ocenę 

zasobów wiatru i studium wykonalności dla siłowni wiatrowej w gminie Kisielice korzystając ze środków Amerykańskiej Agencji 

Rozwoju Międzynarodowego, poszukującej rynkowych rozwiązań na rzecz środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Przedsięwzięcie to miało również stworzyć podwaliny pod budowę farmy wiatrowej ze środków własnych. Niestety, zadania tego 

nie udało się wówczas zrealizować i dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku gmina Kisielice zyskała 

możliwość skutecznego kreowania lokalnej polityki energetycznej.  

 

Wykorzystanie funduszy UE jako narzędzi realizacji polityki energetycznej 

W 2004 roku gmina rozpoczęła budowę ciepłowni miejskiej zasilanej słomą o mocy 3 MW, korzystając z dotacji Ekofunduszu oraz 

pożyczki WFOŚiGW. Zlikwidowano tym samym używane dotychczas piece węglowe i olejowe, przyłączając do sieci cieplnej 

budynki publiczne oraz mieszkalne. W Kisielicach kontynuowano rozbudowę sieci cieplnej w latach 2007-2008 ze środków ZPORR 

oraz w latach 2010-2012 ze środków RPO WiM 2007-2013. W miejscowości Łęgowo gmina wymieniła w szkole podstawowej piec 

węglowy na piec oparty na biomasie, pozyskując środki PROW. Ten niewielki projekt (135 tys. zł wsparcia UE) jest pierwszym 

dowodem na to, że Kisielice korzystały z różnych środków, aby rozwijać i dywersyfikować produkcję energii z OZE. 

 

Fotografia 3. Ciepłownia w Kisielicach wykorzystująca słomę  
oraz panele fotowoltaiczne (na dachu) współfinansowane 

ze środków RPO WiM 

Fotografia 4. Szkoła podstawowa w Łęgowie wykorzystująca 
kocioł na biomasę do ogrzewania budynku ze środków PROW 
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energetyce 

  

Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 

 

Należy także podkreślić, że władze Kisielic podjęły starania, aby mieszkańcy mogli pośrednio czerpać profity z inwestycji w OZE. W 

ramach projektu PO KL pt. Możliwości energetyczne gospodarstw rolnych na terenie Gminy Kisielice w zakresie wykorzystania OZE, 

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna przeszkoliła w 2012 roku 100 rolników na temat pozyskiwania oraz zbytu biomasy. 

Część rolników sprzedaje obecnie część swych upraw na rzecz kisielickiej elektrociepłowni oraz biogazowni. Kisielice ulokowały 

także swoją strefę terenów inwestycyjnych (dozbrajaną przy pomocy RPO WiM 2007-2013) w bezpośredniej bliskości ciepłowni. 

Dzięki temu inwestorzy mogą bez problemów przyłączyć swoje obiekty do taniego źródła energii.
307

  

 

Wykres 241. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz projekty je wspomagające realizowane w gminie Kisielice 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych 

 

W 2013 roku na terenie gminy prywatny inwestor - firma BIO-NIK rozpoczęła budowę biogazowni opartej na wsadzie z kiszonki 

kukurydzianej (moc 1 MW). W pobliskiej elektrociepłowni natomiast gmina zamontowała w 2014 roku panele fotowoltaiczne. 

Dzięki tym projektom, rezerwy droższej słomy, na której bazowano dotychczas, wykorzystywane są jedynie podczas najniższych 

                                                           
307

 Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna w Olsztynie, prezentacja z dnia 17 maja 2012 r. opublikowana 
na stronie projektu Komisji Europejskiej PROMOBIO [dostęp: 14.12.2015]. 
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energetyce 

temperatur, zaś gmina oszczędza środki własne, kupując tańszy biogaz.
308

 W 2014 roku władze Kisielic przystąpiły także do 

przygotowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 ze środków PO IŚ. 

 

Równolegle do rozwoju lokalnych źródeł ciepła, Kisielice od 1998 r. prowadzą politykę udostępniania terenów pod budowę farm 

wiatrowych. W 2015 rok moc wszystkich 52 turbin wiatrowych w gminie Kisielice wyniosła 94,5 MW.
 309

 Wybudowano także dwie 

stacje-główne punkty zasilania, a także 12 km linii wysokiego napięcia (110 kV), dzięki którym energia produkowana z wiatru 

przesyłana jest do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Można zatem mówić o realizacji zakładanej ścieżki 

komplementarności
310

, choć w dużej mierze wynika ona z krajowego i prywatnego wsparcia.  

Fotografia 5. Biogazownia firmy BIO-INK w Kisielicach powstała 
dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW 

Fotografia 6. Farma wiatrowa w Łęgowie firmy Eolica 

  

Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 

 

Efekty synergiczne inwestycji 

Kisielice należy uznać jako dobry przykład komplementarnego wykorzystania różnych funduszy unijnych w obszarze energetyki. 

Komplementarność w gminie miała charakter zaplanowany i była efektem realizacji przemyślanej polityki energetycznej, 

wykorzystującej nie tylko możliwe w danym momencie środki unijne, ale również środki krajowe oraz inwestycje prywatne. 

Sekwencja prowadzonych inwestycji, jak i wytrwałość w realizacji założeń gminy w zakresie OZE mogły doprowadzić zarówno do 

efektu dźwigni, jak również efektu synergii. Szczególnie wysoko należy ocenić trafność poprzedzających działań miękkich (PO KL), 

przygotowujących lokalną społeczność zarówno na lokalizację nowych inwestycji z OZE (np. biogazowni), jak również 

zachęcających do czerpania profitów z OZE. Tym samym synergię projektów energetycznych można rozumieć jako efekty  

mnożnikowe w postaci zwiększenia liczby miejsc pracy oraz ilości kapitału wśród miejscowych rolników, posiadających lokalny 

punkt zbytu biomasy oraz otrzymujących rekompensaty z tytułu posadowienia turbin wiatrowych na gruntach rolnych. 

Wykres 242. Dochody własne (w milionach) a zarejestrowani 
bezrobotni w ogóle osób w wieku produkcyjnym w gminie Kisielice 

w latach 2004-2014 

Wykres 243. Dochody własne gmin w powiecie iławskim w latach 
2004-2014 (2004 = 100) 
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Ramka 14. Kisielice - komplementarne wykorzystanie funduszy unijnych do uzyskiwania efektu dodanego funduszy UE w 
energetyce 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Do policzalnych efektów komplementarności inwestycji należą:  

 zwiększenie bazy dochodów własnych gminy (dochody z OZE stanowiły prawie 29% całości dochodów w budżecie dla 2014 

roku),
311

  

 poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji CO2 o 182 tysiące ton, głównie dzięki wymianie pieców w miejskiej 

ciepłowni oraz podłączeniu większości budynków w mieście Kisielice do sieci ciepłowniczej,
312

 

 samowystarczalność gminy w zakresie produkcji ciepła oraz elastyczność w zakresie wykorzystywanych paliw.  

 

Wśród niepoliczalnych efektów komplementarności należy wymienić podniesienie świadomości wśród mieszkańców w zakresie 

produkcji i stosowania OZE, jak również pozytywny wizerunek zewnętrzny gminy. Kisielice są członkiem licznych stowarzyszeń 

zajmujących się energią odnawialną, jak też rozpoznawalnym przykładem świadomego prowadzenia polityki energetycznej w 

Polsce i w Europie. W 2015 roku gmina wygrała prestiżowy konkurs dobrych praktyk energetycznych ManagENERGY Award 2014, 

organizowany przez Komisję Europejską.  
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Ramka 15. Komplementarność wykorzystania funduszy UE w procesie powstawania innowacji na przykładzie Politechnice Lubelskiej 

i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Politechnika Lubelska jest jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce. W rankingu Perspektywy 2015 zajęła 41 
miejsce w kraju wśród wszystkich uczelni akademickich, a 11 wśród uczelni technicznych. Uczelnia wyróżnia się jednak 
innowacyjnością – w tej kategorii zajęła bardzo wysokie, 3 miejsce w kraju spośród wszystkich uczelni. Jest również liderem 
w zakresie pozyskiwania patentów i praw ochronnych. 
 

Innowacje na Politechnice Lubelskiej 
 
Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury 
badawczej. Polskie uczelnie były przez wiele lat znacząco niedoinwestowane w tym zakresie, co spowodowało dużo 
zainteresowanie wykorzystaniem środków unijnych w celu budowy i wyposażenia nowoczesnych laboratoriów 
badawczych. Największym projektem Politechniki Lubelskiej w zakresie infrastruktury dydaktyczno-naukowej jest powstałe 
w 2014 r. Centrum Zaawansowanych Technologii i Innowacji, w którym mieszczą się 32 nowoczesne laboratoria, należące 
do 3 wydziałów: Mechanicznego, Informatyki i Elektrotechniki oraz Inżynierii Środowiska. Dzięki wyposażeniu w 
specjalistyczną infrastrukturę, umożliwiają one prowadzenie prac dydaktycznych i naukowych m.in. z zakresu sieci 
informatycznych, teleinformatyka, odnawialnych źródeł energii, nanotechnologii, automatyki przemysłowej, nowoczesnych 
technologii wytwarzania. Centrum zostało sfinansowane w ramach projektu dofinansowanego kwotą 58 mln zł z PO 
RPW.  
 
Komplementarną do centrum inwestycją jest otwarte w grudniu 2015 r. w tym samym budynku Centralne Laboratorium 
Wdrożeń, kompleks kolejnych 23 laboratoriów umożliwiających realizację badań dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorców w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w dziedzinie automatyki, robotyki, mechaniki, energetyki 
odnawialnej, optoelektroniki, ochrony środowiska i bioinżynierii. Inwestycja jest ściśle ukierunkowana na prowadzenie prac 
możliwych do zastosowanie w gospodarce, a z infrastruktury Centralnego Laboratorium Wdrożeń będą mogli korzystać 
przedsiębiorcy. Także ten projekt był współfinansowany z PO RPW, a kwota dotacji wyniosła 44,5 mln zł. 
 
Kolejnym krokiem, w przypadku prac B+R zakończonych opracowaniem wynalazku, może być rozpoczęcie procedury 
uzyskania ochrony patentowej. Działania te leżą w gestii Rzecznika Patentowego, który po zgromadzeniu niezbędnej 
dokumentacji składa wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej. O ile procedura uzyskania patentu krajowego jest 
finansowana ze środków własnych uczelni, o tyle w celu uzyskania patentu europejskiego (EPO) uczelnia korzystała 
również ze środków europejskich. Łącznie na uzyskanie patentu EPO dla 3 wynalazków pozyskano z PO IG kwotę 177 tys. 
zł. 
 
Komercjalizacją opatentowanych wynalazków zajmuje się Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Lubelskiej. 
 
Podstawowym sposobem komercjalizacji są umowy licencyjne podpisywane z przedsiębiorcami, w efekcie których 
nabywają oni prawo do wyłącznego lub niewyłącznego korzystania z opatentowanego wynalazku. Umowa reguluje również 
szczegółowo wynagrodzenie otrzymywane przez uczelnię w zamian za udzieloną licencję. Może ono zostać określono jako 
opłata stała, lub m.in. jako % przychodów firmy z wykorzystanego wynalazku lub % zysków firmy. Zgodnie z regulaminem 
uczelni, 50% uzyskanego przez uczelnie zysku z udzielonej licencji jest przekazywane twórcom wynalazku. 
Jednym z projektów, przygotowujących opracowane wynalazki do praktycznego wdrożenia był sfinansowany ze środków 
PO IG Inkubator Innowacyjności, realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania 
badaniami naukowymi oraz ich wynikami”. Jego celem było przeprowadzenie prac rozwojowych, dostosowujących 
opracowane wynalazki do potrzeb konkretnych firm. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 10 prac 
przedwdrożeniowych, z których część została już wdrożona w przedsiębiorstwach, a w przypadku pozostałych prace te są 
jeszcze prowadzone. Projekt ten będzie kontynuowany w ramach obecnej perspektywy finansowej ze środków PO IR. 
 
Drugą możliwością komercjalizacji wynalazków jest tworzenie spółek typu spin-off, których udziałowcami mogą zostać: 



 

 

352 

Ramka 15. Komplementarność wykorzystania funduszy UE w procesie powstawania innowacji na przykładzie Politechnice Lubelskiej 

i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

uczelnia, twórcy wynalazku oraz inwestorzy zewnętrzni. W tym celu została powołana w 2014 r. spółka Pollub Invest 
z.o.o., która w imieniu uczelni będzie mogła być udziałowcem spółek typu spin-off. Utworzenie spółki było możliwe 
dzięki dofinansowaniu kwotą 395 tys. zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków krajowych. Do tego 
momentu nie powstała jeszcze żadna spółka, ale prowadzone są prace nad wdrożeniem nowatorskiego sposobu produkcji 
wałów używanych w przemyśle motoryzacyjnym. 
 
Spośród wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej jedynie ok. 5% jest wdrażanych w gospodarce. Celem 
pozostałych jest zarówno uzyskanie ochrony dającej możliwość późniejszej komercjalizacji w przypadku pojawienia się 
popytu na dane rozwiązanie, jak i poprawa pozycji naukowej uczelni dzięki zwiększonej liczbie uzyskanych patentów. 
 
 
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 
 
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2005 r. jako instytucja otoczenia biznesu oraz transferu wiedzy i 
technologii między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Udziałowcami LPNT są Samorząd Województwa 
Lubelskiego (95%) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (5%). LPNT współpracuje z uczelniami województwa 
lubelskiego poprzez pomoc w komercjalizacji wynalazków oraz wyszukiwaniu naukowców realizujących konkretne zlecenia 
dla biznesu.313 
 
Do najważniejszych działań i projektów realizowanych przez LPNT należą: 
 
INNOVA INVEST – projekt startupowy, w ramach którego powstało 20 innowacyjnych startupów z wejściem kapitałowym 
LPNT na kwotę 10 mln zł (z czego 7,5 mln zł dofinansowania w ramach PO IG). Oprócz inwestycji LPNT, pomysłodawcy 
startupów oraz pracownicy LPNT pozyskali od koinwestorów (głównie inwestorów prywatnych) kwotę 12,3 mln zł. 
Utworzone spółki są obecnie na etapie „seed”, a zatrudnienie do końca 2015 r. znalazło w nich 51 osób. 
 
INNO-BROKER – projekt testujący nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki pracy 
Inno-brokerów, będących pośrednikami między sektorem nauki a biznesem. Ich zasadniczym celem jest pozyskiwanie 
informacji o nowych i innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach opracowanych na uczelniach regionu oraz 
wyszukiwanie przedsiębiorstw regionalnych i ponadregionalnych zainteresowanych ich wdrożeniem. Do zadań inno-
brokerów należy również wsparcie przedsiębiorców w zakresie doradztwa innowacyjnego, identyfikacji problemów 
badawczych oraz wyszukiwania wykonawców rozwiązań tych problemów. W ramach projektu została również utworzona 
internetowa platforma, gromadząca z jednej strony oferty badań i dostępnego sprzętu badawczego lubelskich jednostek 
lubelskich uczelni i instytutów naukowych oraz indywidualnych pracowników naukowych, z drugiej zapotrzebowanie na 
usługi badawcze ze strony biznesu. Projekt został dofinansowany z PO KL na kwotę 824 tys. zł. 
 
Projekty szkoleniowo – informacyjne - LPNT zorganizował szereg szkoleń dla studentów, absolwentów oraz pracowników 
naukowych lubelskich uczelni dotyczących zwiększenia świadomości w zakresie znaczenia badań i nauki dla rozwoju 
gospodarczego oraz komercjalizacji wyników prac B+R – m.in. Spin off bez tajemnic (259 tys. z PO KL), Lubelski Wschód 
Innowacji (287 tys. zł z PO KL), Informacyjny Ekspres Innowacyjny (365 tys. zł z PO KL). 

 
 

Fotografia 1. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny  Fotografia 2. Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii 
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 Na podstawie informacji ze strony www.lpnt.pl 
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Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 

 
Współpraca Politechniki Lubelskiej z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 
 
Dotychczasowa współpraca LPNT z Politechniką Lubelską opierała się głównie na wyszukiwaniu naukowców PL do 
realizacji konkretnych zleceń dla biznesu, a także na prowadzeniu szkoleń dla naukowców z zakresu komercjalizacji 
wyników prac B+R. Kontakt z naukowcami odbywa się zarówno w sposób bezpośredni przez pracowników LPNT, jak 
również za pośrednictwem Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. W obu przypadkach, 
wszystkie zlecenia oraz ostateczne negocjacje warunków muszą odbywać się za pośrednictwem LCTT PL. Jest to więc 
działanie komplementarne wobec działalności LCTT, pomagające w zwiększeniu zakresu współpracy Politechniki z 
biznesem.314  
 
Mniej zaawansowana jest współpraca LPNT z Politechniką Lubelską w zakresie komercjalizacji opracowanych technologii 
i wynalazków poprzez tworzenie i inkubację startupów. W trwającym konkursie Start Start up prowadzonym przez LPNT 
pojawia się jednak szansa na utworzenie pierwszej spółki typu startup z udziałem pracownika naukowego Politechniki, w 
którą zainwestowałby fundusz Venture Capital będący partnerem projektu. W spółce udziały mogłaby objąć również spółka 
Pollub Invest jako przedstawiciel uczelni. Dodatkowo, 2 startupy dofinansowane w projekcie INNOVA INVEST zostały 
założone przez absolwentów Politechniki Lubelskiej.  
 
Podsumowanie 
 
Podsumowując, należy stwierdzić, że Politechnika Lubelska realizowała komplementarną ścieżkę wspierania innowacji ze 
środków Unii Europejskiej oraz krajowych. Uzyskane środki umożliwiły wsparcie każdego z etapów powstawania i 
komercjalizacji innowacji, od budowy budynków i infrastruktury centrów badawczo – rozwojowych, poprzez uzyskanie 
ochrony patentowej, przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych aż do powołania spółki której celem jest tworzenie 
spółek spin-off. Działania komplementarne wobec ścieżki wspierania innowacji na Politechnice Lubelskiej prowadził 
Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, który m.in. dzięki wsparciu z funduszy UE pośredniczył we współpracy 
badawczej pracowników naukowych PL z przedsiębiorcami, organizował szkolenia dla pracowników Politechniki z 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R a także dofinansował 2 startupy założone przez absolwentów PL. Wydaje się, 
że szczególnie duży potencjał do pogłębienia współpracy leży w zakresie szerszego wsparcia tworzenia startupów, w tym 
spółek typu spin-off, z udziałem pracowników naukowych oraz niedawno powstałej spółki celowej Pollub Invest 
Politechniki Lubelskiej. 
 

                                                           
314

 Informacje pozyskane podczas wywiadu indywidualnego w LPNT 
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Ramka 16. Komplementarność wykorzystania funduszy europejskich w kontekście poprawy jakości kapitału ludzkiego w województwie 

podkarpackim   

Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem WUP w Rzeszowie realizował w okresie maj 2012 – 
wrzesień 2015 program „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Realizowany w ramach PO KL miał za zadanie przede 
wszystkim promowanie i tworzenie ram dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. W podobnym okresie przy wsparciu 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w 12 miastach powiatowych powstawały Regionalne Centra 
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, które mają dostarczać odpowiednią infrastrukturę edukacyjną 
(pracownie, sprzęt do warsztatów) zarówno dla uczniów szkół zawodowych, jak i osób już pracujących.  
Celem obydwu programów jest dostosowanie kompetencji mieszkańców województwa do potrzeb lokalnego rynku 

pracy.  

„Podkarpacie stawia na zawodowców” kreuje przestrzeń dla rozwoju szkolnictwa zawodowego   
W ramach projektu wsparciem objęto zdecydowaną większość szkół zawodowych oraz techników z Podkarpacia, tj. 
173 placówki. Z Wojewódzkim Urzędem Pracy współpracowały 31 jednostki prowadzące szkoły o profilu 
zawodowym (20 samorządów powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 2 szkoły resortowe podlegające Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3 samorządy gminne, 2 organy niepubliczne). Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 
89 mln zł. Oprócz zasięgu terytorialnego program cechuje kompleksowość świadczonych usług. Dzięki 
dofinansowaniu z programu „Podkarpacie stawia na zawodowców” uczniowie, szkoły i pracodawcy mają możliwość 
odnosić bezpośrednie korzyści dzięki: 
1) dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy 
Reforma szkolnictwa zawodowego z 2012 roku zniosła ustalenie programów nauczania na poziomie ministerialnym 
(z wyjątkiem podstawy programowej). Tworzenie ich na poziomie lokalnym ma na celu przybliżenie ich do lokalnego 
rynku pracy.  W trakcie realizacji projektu łącznie powstało 637 programów nauczania oraz programów dla zajęć 
dodatkowych/kursów/szkoleń/zajęć wyrównawczych.  Uruchomiono 34 nowe kierunki nauczania. Projekt był  też 
okazją do kontynuacji rozwoju programów dla kształcenia w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, 
technik mechatronik, technik elektronik, wypracowanych  w ramach projektu PO KL „Modernizacja ofert kształcenia 
zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalego rynku pracy”. 24 402 osoby (10 380 uczennic i 14 
022 uczniów) objęto wsparciem w postaci zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń zawodowych. 
2) zmodernizowaniu warunków kształcenia 
Najwyżej ocenianym elementem projektu w opinii rzeszowskiego WUP było doposażanie szkół w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Pochłonęło ono 24% budżetu projektu (ponad 21 mln zł). Utworzono bądź zmodernizowano 405 
pracowni kształcenia zawodowego.  
3) wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami 
Wszystkie placówki współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się staże i praktyki. Łącznie wzięło w nich udział 14682 uczniów. 
Kontakty były utrzymywane na poziomie kierownictwo szkół – przedsiębiorstwa. WUP ingerował jedynie w 
poszczególnych przypadkach, na życzenie przedsiębiorstw, pełniąc rolę pośrednika przy wyborze placówki do 
nawiązania współpracy. WUP jest autorem konkursu „Biznes z Klasą”, który wyłonił przedsiębiorstwa wyróżniające 
się w obszarze pomocy szkołom zawodowym. Do konkursu przystąpiło 136 firm z całego województwa. Wyróżniono 
20 finalistów, a głównymi laureatami zostali Ventor Sp. z o. o., Mlekovita oddział „Resmlecz” w Trzebownisku oraz 
Armatoora S.A. z Niska. Biorąc pod uwagę skalę promocji głównego projektu, firmy są w stanie zyskiwać 
marketingowo na współpracy ze szkołami.  
4) stworzenie systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego 
W programach doszkalających (m. in. szkolenia związane z nowym sprzętem, studia podyplomowe i warsztaty dla 
doradców zawodowych,) uczestniczyło 4542 nauczycieli. W każdym zespole szkół stworzono lub zmodernizowano 
pracownię doradztwa edukacyjno – zawodowego.  
Można również wyróżnić dwa dodatkowe pozytywne efekty. WUP w Rzeszowie prowadził działalność informacyjno – 
promocyjną odnośnie szkolnictwa zawodowego . Jednym z głównych przedsięwzięć było prowadzenie portalu 
Przejdznazawodowstwo.pl. O jego znaczeniu i trwałości oddziaływania świadczy fakt, że portal funkcjonuje również 
po zakończeniu „Podkarpacie stawia na zawodowców” i jest utrzymywany ze środków własnych WUP. Do końca 
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września 2015 roku strona zanotowała 60636 odsłon. Monitoring mediów w okresie realizacji kampanii wykazał 92 
publikacje wynikające z realizacji projektu. Drugim istotnym efektem programu jest rozwój kompetencji WUP. Ponad 
trzyletni okres jego realizacji pozwolił pogłębić wiedzę pracowników na temat potrzeb szkolnictwa zawodowego oraz 
rozwinąć bazę kontaktów na styku biznesu i systemu edukacji. WUP zamierza np. kontynuować w sposób cykliczny 
konkurs „Biznes z Klasą”.  
 
Regionalne Centra Transferów Nowoczesnych Technologii  wzmocnią współpracę z biznesem 
W województwie podkarpackim spotykają się dwie tendencje: z jednej strony silnie rozwijają się niektóre branże 
gospodarki (IT, Dolina Lotnicza, przemysł chemiczny, turystyka) z drugiej strony powstaje bariera rozwojowa o 
podłożu demograficznym. W 2011 roku na rok przed rozpoczęciem „Podkarpacie stawia na zawodowstwo”, 
województwo zanotowało trzeci wynik odnośnie wielkości emigracji zarobkowej osób w wieku produkcyjnym. Tym 
większa jest potrzeba umiejętnych działań na rzecz dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Pozwoli to lepiej wykorzystać dostępne zasoby pracy i stworzyć alternatywę dla osób skłonnych do 
wyjazdu zagranicę.  
Działaniem, które może stanowić nadbudowę do działań podjętych na szczeblu szkół zawodowych jest projekt 
finansowany w ramach podkarpackiego RPO (oś priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna”) utworzenia 12 
Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Centra powstawały w okresie 2012 -2014 
na terenie 12 miast powiatowych . Łączna wartość projektu to 116 mln zł. Zostały one wydatkowane na zakup 
sprzętów i technologii do Centrów Kształcenia Praktycznego.   
Projekt o największej wartości zrealizowano w powiecie mieleckim (15 mln 330 tys. 566 zł), gdzie ponad 60% 
zatrudnionych pracuje w przemyśle (przetwórstwo metali, lotnictwo i motoryzacja, tworzywa sztuczne, materiały 
dla budownictwa). Pomimo rozwoju przemysłu, najwyższe wskaźniki bezrobocia notowano wśród ludzi z 
wykształceniem średnim zawodowym (20%) i zasadniczym zawodowym (36%). Obecnie w zawodach mechanicznych, 
lotniczych, mechatronicznych, samochodowych, elektrotechnicznych, elektronicznych i informatycznych kształci się 
na terenie powiatu 1350 uczniów. Projekt powstania centrum składał się z budowy hali (2462 m2), zakupu i instalacji 
wyposażenia oraz oprogramowania do laboratoriów, powstania zaplecza technicznego i administracji. Do inauguracji 
doszło we wrześniu 2013 roku. Operatorem zewnętrznym jest konsorcjum Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. 
Staszica w Krakowie oraz krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. Oprócz szkoleń dla 
uczniów i pracowników miejscowych firm prowadzone są usługi badawcze dla przedsiębiorstw oraz zajęcia 
laboratoryjne dla studentów AGH. Beneficjent programu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych 
Technologii – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli zarządzał również projektem 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w imieniu Powiatu Mieleckiego. Wsparciem zostały objęte cztery zespoły 
szkół .  Różnymi działaniami zostało objętych łącznie 650 uczniów (m.in. kursy zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, staże 
wakacyjne). 
Pod względem wartości finansowej najmniejszym projektem Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych 
Technologii Wytwarzania było przedsięwzięcie w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach (wartość 
ogółem: 3 mln 354 tys. 686,50 zł), gdzie w specjalistyczny sprzęt wyposażono 6 pracowni. W samej gminie mieszka 
zaledwie ok. 13 tys. ludzi. Najważniejszym przedsiębiorstwem jest Federal Mogul Gorzyce sp. z o.o. Z wywiadu z 
przedstawicielami zespołu szkół wynika, że infrastruktura RCTNTW jest bardzo dobrze dopasowana do potrzeb 
głównego pracodawcy gminy (uczniowie nie mają problemu ze znalezieniem pracy w FM po ukończeniu szkoły).  
Poprzez włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego w struktury zespołu szkół, uczniowie zasadniczej szkoły 
zawodowej oraz technikum mają możliwość codziennej pracy w nowych pracowniach. Zespół Szkół w Gorzycach jest 
również beneficjentem programu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 
 
Podsumowanie 
 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz tworzenie Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania” są w założeniu działaniami komplementarnymi. O ile pierwszy z projektów jest obecny w 
zdecydowanej większości szkół zawodowych i techników regionu, to Centra mają dostarczyć kosztowną infrastrukturę 
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do głównych ośrodków przemysłowych województwa. 
Projekt pilotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się raczej na miękkich przedsięwzięciach takich jak 
promocja kształcenia zawodowego, podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, poprzez wsparcie finansowe 
zacieśnianie więzów między szkołami i przedsiębiorstwami. Z perspektywy beneficjentów najcenniejszym 
elementem projektu było wyposażenie pracowni i rozwój infrastruktury, co stanowiło jednak zaledwie 25% 
wartości finansowej „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Właściwym elementem budowy bazy 
infrastrukturalnej były Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.  Przykłady z Mielca 
(najwyższa wartość projektu, bliskość przedsiębiorstw) oraz Gorzyc (dopasowanie do potrzeb lokalnego głównego 
pracodawcy) są najbardziej jaskrawymi przykładami zasadności tego typu projektów. 
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Branża mleczarska jest bardzo istotnym elementem gospodarki województwa podlaskiego. Spośród 79,8 tys. 

gospodarstw rolnych działających na Podlasiu, 20,9 tys. stanowią hurtowi producenci mleka  oraz 10 dużych podmiotów 

je skupujących. Na rynku działa 10 dużych podmiotów skupujących mleko, z których trzech jest liderami rynkowymi w 

skali kraju. Znaczenie i zaawansowanie technologiczne w branży sprawia, że mleczarstwo jest zaliczane do jednej z. 

inteligentnych specjalizacji regionu. Fundusze europejskie wspierały jego rozwój w perspektywie 2007-2013 m.in. 

poprzez środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z PROW.  

PROW 2007 -2013, czyli wspieranie bazy sektora mleczarskiego w województwie podlaskim 
Skala znaczenia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla mleczarstwa jest widoczna w 
momencie, gdy dostrzeże się strukturę podlaskiego rolnictwa. Znacząca część środków z PROW na Podlasiu trafia do 
producentów mleka. Rolnicza przestrzeń produkcyjna odznacza się niską przeciętną jakością gleb, wysoką 
niestabilnością klimatu i długim okresem wegetacji roślin. Jednocześnie województwo posiada wysoki udział łąk – 
12,34% (większy udział ma tylko województwo małopolskie) oraz pastwisk – 7,62% (jedynie województwo warmińsko – 
mazurskie może pochwalić się wyższym udziałem). Powyższe warunki naturalne tworzą szczególnie korzystne warunki 
dla rozwoju chowu bydła mlecznego i mięsnego. Nakłady inwestycyjne, w tym współfinansowane ze środków PROW 
2007-2013 pozwalały zwiększać produkcję mleka na Podlasiu w tym okresie utrzymując ją powyżej średniej krajowej. 
Produkcja krajowa mleka krowiego wzrosła od 2007 roku do 2014 roku o 23,23%, podczas gdy dla podlaskiego produkcja 
wzrosła o 28,81%. Wprawdzie procentowo wyraźnie wyższe przyrosty notowały województwa pomorskie oraz 
wielkopolskie, to w produkcji w wartościach bezwzględnych województwo podlaskie wyraźnie dominuje razem z dużo 
większym województwem mazowieckim. W 2014 roku wyprodukowano w woj. podlaskim 2 075 682 tys. litrów mleka 
(wartość dla Mazowsza - 2 180 932 tys. litrów). Średnia wartość dla pozostałych 14 województw wynosi zaledwie 433 
549,29 tys. litrów mleka. Inaczej rzecz ujmując, w województwie mazowieckim i podlaskim dostarczano blisko 
pięciokrotność przeciętnej produkcji dla województwa z reszty kraju. O znaczeniu produkcji mlecznej dla podlaskich 
gospodarstw rolnych świadczą poniższe wykresy: 
 

Rysunek 1 Produkcja mleka w województwie przypadająca przeciętnie na jedno gospodarstwo rolne w podziale na województwa (dane za 

2013 rok, w tys. litrów) 

 

Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 
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Rysunek 2 Pogłowie bydła w sztukach przypadające na 100 ha użytków rolnych (stan na grudzień 2014 r.) 

 

Źródło: zbiory własne imapp/PC++ 

 

Fundusze PROW 2007-2013 znacząco wzmacniały potencjał produkcyjny mleczarskich gospodarstw rolnych na Podlasiu. 
Jakkolwiek owe gospodarstwa mogły czerpać z różnych działań w ramach PROW, to branża produkcji mleka najmocniej 
czerpała z działań 112 (Ułatwianie startu młodym rolnikom) oraz 121 (modernizacja gospodarstw rolnych).  Ogółem, 
rolnicy z województwa podlaskiego uzyskali w perspektywie finansowej 2007-2013 125 mln 775 tys. zł w ramach 
działania 112 oraz blisko 584 mln zł w ramach modernizacji gospodarstw rolnych (działanie 121). Jeśli w ramach PROW 
wyodrębni się działania skierowane typowo na konkurencyjność i innowacyjność (działania 114, 121, 123,132, 142, 311, 
312 oraz 314), to okaże się, że środki na działania 121 w ramach modernizacji gospodarstw rolnych -121, stanowią 66% 
dofinansowania w województwie podlaskim z powyższej puli. 
 
 
Największe spółdzielnie wykorzystują unijne wsparcie dla działań B+R.  
Wsparcie dla gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 pozwoliło wzmocnić pierwszy element łańcucha dostaw 
branży mleczarskiej, zwłaszcza w obliczu liberalizacji rynku i zniesienia kwot produkcyjnych od 1 kwietnia 2015 roku. 
Stanowi ono również znaczące wyzwanie dla spółdzielni przetwórczych, które mają dwie ścieżki strategicznego rozwoju: 
dążenie do konsolidacji (osiąganie korzyści skali) oraz inwestowanie w badania i rozwój i poszerzanie oferty 
produktowej. Optymalnym rozwiązaniem (np. pod kątem ekspansji zagranicznej) byłoby połączenie tych dwóch 
kierunków. Struktura właścicielska przedsiębiorstw mleczarskich (spółdzielnie) sprawia, że konsolidacja postępuje 
stosunkowo wolno . Działania w tej kwestii podejmują zwłaszcza giganci w skali krajowej wywodzący się z województwa 
podlaskiego: Mlekpol oraz Mlekovita . Mlekovita w ciągu ostatnich lat przyłączyła już 13 przedsiębiorstw, istotnie 
zwiększając swoje moce wytwórcze. 
Efektywną strategią konkurencji największych podmiotów na rynku jest zwiększanie asortymentu produktowego oraz 
działania marketingowe bazujące na podkreślaniu aspektów ekologii produkcji. Kluczowe w tym względzie są nakłady na 
B+R, gdzie znaczący wkład finansowy dostarcza Unia Europejska. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, Mlekovita uzyskała dofinansowanie na zakup infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do 
Centrum Badań i Rozwoju. Wartość wparcia unijnego wyniosła 849 575 zł przy całościowej wartości projektu na 
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poziomie ok. 5 mln 928 tys. zł. Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało działalność w październiku 2014 r. Mlekovita 
wytwarza obecnie ponad 650 produktów. Tylko w 2015 roku wprowadziła na rynek ponad 110 nowych produktów w 14 
kategoriach. Dzięki działalności Centrum Badań i Rozwoju możliwe będzie sprawniejsze wykorzystanie mocy 
produkcyjnych przedsiębiorstwa. Obecnie Mlekovitę tworzy 15 zakładów produkcyjnych oraz 29 własnych centrów 
dystrybucyjnych. 
Ze wsparcia unijnego skorzystał również główny rywal Mlekovity – Mlekpol. W ramach PO IG Mlekpol otrzymał pomoc w 
wymiarze 3 mln 27 tys. zł dla projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach Instytutu Innowacji 
Przemysłu Mleczarskiego. Wartość całej inwestycji zamknęła się w kwocie 8 mln 813 tys. zł. Instytut Innowacji Przemysłu 
Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie decyzją Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2015 uzyskał status Centrum 
Badawczo-Rozwojowego (CBR) . W Polsce dotychczas 41 przedsiębiorstw uzyskało status CBR. Instytut należący do 
Mlekpolu jest pierwszym należącym do branży spożywczej.  
Zaawansowanie technologiczne w podlaskim przetwórstwie mlecznym, przy znaczeniu tej działalności dla całego regionu 
(Mlekpol i Mlekovita to jedyne przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, które znalazły się gronie 500 największych 
firm Europy Środkowo – Wschodniej pod względem przychodów w rankingu Rzeczpospolitej z września 2015 roku) 
sprawiają, że branża znajduje się w gronie tzw. inteligentnych specjalizacji w strategii Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 roku. Ich idea specjalizacji podkreśla rolę rozwoju bazującego na pracach B+R i innowacyjności przy 
wykorzystaniu własnych przewag regionu. Mleczarstwo znajdowało się już w obszarze klastrowego obszaru wsparcia 
(obok przemysłu maszynowego, drzewnego) w strategii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013.  
 
Podsumowanie 
Branża mleczarska na Podlasiu stanowi przykład komplementarnego wykorzystania środków z funduszy UE na różnych 
etapach łańcucha dostaw. Środki PROW zostały wykorzystane do zmodernizowania gospodarstw rolnych i zwiększenia 
produkcji mleka. Największe mleczarnie regionu wykorzystywały fundusze PO IG oraz RPO WP na utworzenie i 
wyposażenie centrów badawczo – rozwojowych, wspierających zwiększanie asortymentu produktowego oraz dalszego 
podnoszenia jakości wyrobów. 
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Kategoryzacja wsparcia z funduszy spójności w obszarze konkurencyjności i innowacyjności w okresie 

2007-2013 

 

W analizach wsparcia w obszarze konkurencyjności i innowacyjności uwzględniono środki UE z 

obszaru tematycznego I bazy SIMIK: B+RT, innowacyjność i przedsiębiorczość. Obszar ten obejmuje 

9 szczegółowych kategorii, które na potrzeby niniejszego badania zostały podzielony na 2 

podstawowe grupy: 

B+R - wsparcie bezpośrednio odnoszące się do działalności badawczo – rozwojowej: 

 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 

 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci 

informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji 

technologicznych 

 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług 

związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 

Pozostałe wsparcie innowacyjności i konkurencyjności (poza B+R) – (obejmuje pozostałe kategorie z 

obszaru tematycznego I, obejmujące wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, ale niezwiązane 

bezpośrednio z działalnością B+R): 

 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a 

innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie 

szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz 

biegunami naukowymi i technologicznymi 

 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 

przedsiębiorstw 

 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla 

środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i 

stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie 

czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 

 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji 

(innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki 

B+RT i przedsiębiorstwa itp.)  

 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 
 

Kategoryzacja wsparcia z funduszy spójności w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego w okresie 2007-

2013 

 

W analizach wsparcia w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego uwzględniono środki UE z 4 obszarów 

tematycznych bazy SIMIK, podzielonych na 13 szczegółowych kategorii interwencji: 

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców: 
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 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; 

szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; 

promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

 63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form 

organizacji pracy 

 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w 

związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania 

zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w 

zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 

Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości: 

 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 

 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 

 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego 

 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej 

 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich 

rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na 

rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza 

większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami 

zależnymi 

 70 Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w 

perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej 

Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej: 

 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie 

dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie 

akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego: 

 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia 

celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania 

systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy 

oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie 

gospodarki opartej na innowacji i wiedzy 

 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w 

szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania 

skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez 

działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie 

początkowym, zawodowym i wyższym 

 74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez 

studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między 

uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami 

 

Kategoryzacja wsparcia z funduszy spójności w obszarze dostępności i infrastrukturze technicznej w 

okresie 2007-2013 

 



 

 

362 

W analizach wsparcia w obszarze dostępności oraz infrastruktury technicznej uwzględniono środki UE 

z 3 kategorii obszarów tematycznych:  

Transport 

 16 Trasy kolejowe 

 17 Trasy kolejowe (TEN-T) 

 18 Tabory kolejowe 

 19 Tabory kolejowe (TEN-T) 

 20 Autostrady 

 21 Autostrady (TEN-T) 

 22 Drogi krajowe 

 23 Drogi regionalne/lokalne 

 24 Ścieżki rowerowe 

 25 Transport miejski 

 26 Transport intermodalny 

 27 Transport intermodalny (TEN-T) 

 28 ITS 

 29 Lotniska 

 30 Porty 

 31 Wewnętrzne szlaki żeglowne (regionalne i lokalne) 

 32 Wewnętrzne szlaki żeglowne (TEN-T) 

Energetyka 

 33 Elektryczność 

 34 Elektryczność (TEN-T) 

 35 Gaz naturalny 

 36 Gaz naturalny (TEN-T) 

 37 Wyroby naftowe 

 38 Wyroby naftowe (TEN-T) 

 39 Energia odnawialna: wiatrowa 

 40 Energia odnawialna: słoneczna 

 41 Energia odnawialna: biomasa 

 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i inne 

 43 Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii 

Infrastruktura teleinformatyczna  

 10 Infrastruktura ICT (w tym sieci szerokopasmowe) 

 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 

interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje ) 

 12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-TIC) 

 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-

wykluczenie) 

 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie 

sieci) 

 15 Inne działania służące dostępowi do TIC dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu 
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 Energetyka 

 Infrastruktura teleinformatyczna 

 

Kategoryzacja wsparcia z funduszy spójności w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

w okresie 2007-2013 

 

W analizach wsparcia w obszarze poziomu życia i ochrony środowiska uwzględniono środki UE z 5 

obszarów tematycznych bazy SIMIK. Poniżej przedstawiamy listę kategorii interwencji analizowanych 

w podrozdziałach:   

Zdrowie 

 76 Infrastruktura zdrowotna 

 79 Inne rodzaje infrastruktury społecznej  

 

Kultura, turystyka i przestrzeń publiczna 

Kultura 

 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 

 60 Inna pomoc w poprawie usług kulturalnych 

Turystyka 

 55 Promocja zasobów naturalnych 

 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa naturalnego 

 57 Inna pomoc w poprawie usług turystycznych 

Przestrzeń publiczna 

 61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich 

 78 Infrastruktura mieszkalnictwa 

 

Edukacja 

 75 Infrastruktura edukacyjna 

 77 Infrastruktura opieki nad dziećmi 

 

Gospodarka komunalna i ochrona przyrody 

 44 Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi 

 45 Woda pitna (zarządzanie i dystrybucja) 

 46 Wody użytkowe (oczyszczanie) 

 47 Jakość powietrza 

 48 Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń 

 49 Łagodzenie skutków i przystosowanie do zmian klimatycznych 

 50 Regeneracja obszarów przemysłowych i terenów skażonych 

 51 Promocja bioróżnorodności i ochrona natury (w tym program NATURA 2000) 
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 52 Promocja czystego miejskiego transportu publicznego 

 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i działań w celu 

zapobiegania ryzyka naturalnego i technologicznego) 

 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku 
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