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1 Wprowadzenie 

Niniejszy raport jest podsumowaniem badania pn. Efekty polityki spójności 2007-2013 w Polsce oraz 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Ewaluacja przeprowadzona została przez 

imapp na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie kwiecień-lipiec 2017 r. Celem badania było 

przedstawienie efektów polityki spójności wdrażanej w ramach programów perspektywy finansowej 

2007-2013 w Polsce, pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej tj. w Czechach, na Węgrzech i na 

Słowacji oraz w Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Chorwacji. W ramach tego opracowania prezentujemy 

wyniki dla Polski. Podsumowanie interwencji we wszystkich ww. krajach zawarte jest w odrębnym 

dokumencie.  

Ze względu na bardzo szeroki zakres tematyczny badania, w raporcie ograniczamy się do 

zaprezentowania wniosków dla najważniejszych i największych pod względem skali wsparcia 

obszarów interwencji. Zaprezentowane informacje opierają się w głównej mierze na wynikach 

dotychczas przeprowadzonych ewaluacji ex-post dla programów perspektywy finansowej 2007-2013.  

Raport rozpoczynają dwa rozdziały o charakterze przekrojowym. Pierwszy z nich dotyczy efektów 

makroekonomicznych polityki spójności. W drugim skupiamy się na wymiarze terytorialnym 

interwencji, w tym analizie tego na ile dofinansowane inwestycje pozwoliły na zniwelowanie różnic 

międzyregionalnych w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Kolejne części poświęcone są analizie efektów wsparcia w ramach konkretnych obszarów 

tematycznych tj.: konkurencyjności i innowacyjności, transportu, ochrony środowiska i energetyki, 

społeczeństwa informacyjnego, dobrego rządzenia, kapitału ludzkiego oraz rynku pracy. Każdy 

z rozdziałów rozpoczyna się, krótkim wprowadzeniem dotyczącym wyzwań jakie zostały 

zidentyfikowane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia oraz diagnozy sytuacji 

wyjściowej. Następnie przedstawiamy założenia i efekty wsparcia, w tym typy przedsięwzięć, które 

otrzymały dofinansowanie oraz skalę przeznaczonych na nie środków. Później przechodzimy do 

prezentacji zmiany jaka zaszła w okresie wdrażania programów perspektywy finansowej 2007-2013, 

wskazując jednocześnie za jaką jej część odpowiadają dofinansowane projekty. Każdy rozdział 

tematyczny kończy się podsumowaniem efektów polityki spójności oraz oceną skuteczności 

poszczególnych mechanizmów wsparcia. 

Podział kategorii interwencji pomiędzy poszczególne tematy opiera się na naszej własnej klasyfikacji 

i może odbiegać od analiz zaprezentowanych w innych opracowaniach. Przykładowo w raporcie tym 

wsparcie miejskiego transportu publicznego analizujemy w rozdziale poświęconym transportowi, a 

nie ochronie środowiska. W innych opracowaniach kategoria ta klasyfikowana jest często jako 

działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i w związku z tym jest uwzględniana w 

opracowaniach poświęconych ochronie środowiska. Z tego względu informacje o poziomie alokacji i 

liczbie projektów w ramach poszczególnych tematów mogą się różnić pomiędzy prezentowanym 

raportem a wcześniej opracowanymi ewaluacjami. 
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2 Efekty makroekonomiczne 

Dobrym punktem wyjścia do bilansu polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 
finansowej 2007-2013 są cele strategiczne sformułowane 10-11 lat temu na etapie programowania. 
W tym rozdziale koncentrujemy się na strategicznym celu NSRO, głównie przez pryzmat ogólnej 
charakterystyki interwencji we wszystkich programach operacyjnych łącznie oraz jej znaczenia w skali 
gospodarki oraz oddziaływania na najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Spojrzenie z tej 
przekrojowej perspektywy pozwala na analizę tego, jak interwencja jako całość przekłada się na ogół 
polityk publicznych realizowanych w Polsce, a także na długookresowe trendy zachodzące 
w gospodarce.  

  
cel strategiczny NSRO 

 
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej oraz przestrzennej. 
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znaczenie dla 
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przedsiębiorstw, w 
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usług. 
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przeciwdziałanie 
ich marginalizacji 

społecznej, 
gospodarczej i 
przestrzennej. 
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szans rozwojowych 
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strukturalnych na 
obszarach 
wiejskich 

 
 

rozdział 6 
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informacyjne i 

dobre rządzenie) 
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(kapitał ludzki) 
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(rynek pracy) 
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(transport) 
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Ocenę wpływu polityki spójności na poszczególne cele horyzontalne pogłębiamy w kolejnych 
rozdziałach, w których w znacznie większych stopniu odnosimy się do celów interwencji, specyfiki 
wdrożonych działań oraz osiągniętych efektów. 
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Odtworzenie szczegółowej diagnozy NSRO, która była podstawą 
do sformułowania określonych w tym dokumencie celów 
strategicznych, wykracza poza ramy tego opracowania. Warto 
jednak przywołać najważniejsze obserwacje dotyczące sytuacji 
społeczno-gospodarczej Polski u progu realizacji programów 
operacyjnych na lata 2007-2013, ponieważ obserwowana później 
dynamika najważniejszych wskaźników makroekonomicznych jest 
ważnym punktem odniesienia do oceny skuteczności działań 
podejmowanych w ramach polityki spójności.  
 

 Do połowy pierwszej dekady XXI w. Polska co prawda 
nadrabiała dystans rozwojowy do lepiej rozwiniętych 
krajów Unii Europejskiej, jednak zmiany te były stosukowo 
powolne. W efekcie, Polska traciła swoją względną 
pozycję w regionie (niższa dynamika na tle średniej w 
krajach V4+4) i w 2006 r. poziom PKB per capita dalej 
kształtował się na poziomie niewiele ponad 50% średniej 
dla krajów UE.  

 Niezadowalająca dynamika aktywności gospodarczej 
miała także odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. 
Choć w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 
stopa bezrobocia znacznie spadała (ożywienie 
gospodarcze, duża skala emigracji), to w dalszym ciągu 
pozostawała na znacznie wyższym poziomie niż w krajach 
UE. Specyfiką polskiego rynku pracy był również niski 
poziom aktywności zawodowej i zatrudnienia.  

 
Problemy strukturalne polskiej gospodarki dobrze odzwierciedla 
dekompozycja różnicy w poziomie PKB per capita (luka PKB per 
capita) pomiędzy Polską i krajami UE, która w 2006 r. wynosiła 
prawie 50%. Jej głównym składnikiem była niska produktywność 
pracy, będąca konsekwencją m.in. niewielkiej akumulacji kapitału 
wytwórczego, gorszego wyposażenia gospodarki w infrastrukturę 
publiczną i prywatną oraz dominacji branż charakteryzujących się 
niską wartością dodaną oraz stosunkowo mało innowacyjnych. 
Drugim składnikiem luki PKB per capita było znacznie niższe niż 
przeciętnie w UE wykorzystanie dostępnych zasobów pracy, 
objawiające się wspomnianym wcześniej wysokim poziomem 
bezrobocia oraz niskim poziomem partycypacji w rynku pracy, 
szczególnie wśród kobiet i osób starszych. Jednocześnie warto 
podkreślić, że w przypadku Polski lukę produktywności zmieniała 
struktura demograficzna (większy niż w UE udział osób w wieku 
produkcyjnym) oraz dłuższy czas pracy.  
W tym właśnie kontekście rozpoczęto realizację programów 
operacyjnych wdrażanych w ramach NSRO 2007-2013, z których 
zdecydowana większość – pośrednio lub bezpośrednio – zakładała 
interwencje mające na celu wyjście naprzeciw opisanym powyżej 
problemom strukturalnym polskiej gospodarki. 

Wykres 1. Konwergencja PKB per capita do przeciętnej w 
krajach UE do 2006 r.

1
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 2. Sytuacja na rynku pracy w 2006 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 3. Dekompozycja luki PKB w 2006 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                           
1
 Ilekroć w raporcie stosowany jest skrót „V4+4” odwołujemy się do łącznych danych dla: Bułgarii, Czech, 

Chorwacji, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii. 
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W związku z dużą skalą interwencji NSRO, jednym z kluczowych 
rozstrzygnięć, już na etapie programowania, było ustalenie podziału 
dostępnych środków pomiędzy programy operacyjne. Ostatecznie 
większa część funduszy trafiła do czterech programów zarządzanych 
i wdrażanych na szczeblu krajowym, z czego zdecydowanie 
najwięcej przeznaczono na Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko (PO IŚ). Duży udział w puli dofinansowania miały także 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), który w dużej części wdrażany był 
na poziomie regionalnym. Równolegle ustanowiono 16 regionalnych 
programów operacyjnych, którymi w całości zarządzały samorządy 
poszczególnych województw. Rozwiązanie to okazało się istotnym 
krokiem w decentralizacji polityki rozwoju, ponieważ władze 
wojewódzkie po raz pierwszy otrzymały do dyspozycji istotną pulę 
środków, które mogły przeznaczyć na samodzielną politykę rozwoju. 
Dodatkowo, dla pięciu najsłabiej rozwiniętych regionów utworzono 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, który okazał się 
skutecznym instrumentem uzupełniającym działania programów 
krajowych. 
 
Struktura tematyczna interwencji NSRO zasadniczo oddawała 
priorytety i wyzwania rozwojowe określone w obowiązujących 
dokumentach strategicznych.  

 

 Zdecydowanie największy nacisk (większy niż w innych 
państwach V4+4) położono na rozwój infrastruktury 
transportowej. Silniej wsparto (także na tle krajów 
sąsiedzkich) transport drogowy, relatywnie mniej środków 
przeznaczając na inne gałęzie transportu (w tym kolej 
i transport miejski).  

 Istotną część dostępnych środków przeznaczono także na 
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, której udział 
był większy niż w innych krajach regionu. W ramach tej 
kategorii względnie większy udział miało bezpośrednie 
bezzwrotne wsparcie przedsiębiorstw, szczególności 
związane z działalnością innowacyjną i badawczo rozwojowa, 
niż np. rozwój instytucji otoczenia biznesu.  

 Na tle pozostałych krajów V4+4, w Polsce relatywnie mniej 
środków przeznaczono na ochronę środowiska i energetykę. 
W ramach tej kategorii jedynym wyjątkiem była stosunkowo 
duża część środków przeznaczona na rozwój energetyki 
konwencjonalnej.  

 W ramach podziału środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) Polska wyróżnia się stosunkowo dużym 
udziałem wydatków na aktywizację zawodową i integrację 
społeczną oraz względnie mniejszym znaczeniem działań 
związanych edukacją oraz adaptacyjnością pracowników 
i kształceniem ustawicznym. 
 

Wykres 4. Struktura polityki spójności w Polsce 
(podział na programy operacyjne) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 5. Struktura polityki spójności w Polsce 
(podział na kategorie interwencji) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 6. Struktura polityki spójności w Polsce na 
tle krajów V4+4 (różnice w punktach 

procentowych) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Inną interesującą perspektywą, z której można 
analizować strukturę interwencji w ramach 
NSRO, jest faktyczne przeznaczenie środków 
europejskich w ramach poszczególnych 
projektów. Z analizy budżetów wynika, że około 
1/3 środków pochłonęły wydatki bezpośrednio 
związane z realizacją projektów, finansową lub 
niefinansową pomoc przekazaną innymi 
osobom/instytucjom oraz wynagrodzenie 
pracowników instytucji. Duży udział tej kategorii 
odnotowano szczególnie w projektach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (np. realizacja projektów miękkich, 
środki pośrednio lub bezpośrednio przekazane 
uczestnikom projektów) oraz w projektach, 
których celem był wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw (np. 
wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych 
za prace badawczo-rozwojowe) 

Wykres 7. Budżety projektów realizowanych w ramach polityki 
spójności 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Pozostałe 2/3 budżetów przeznaczono na 
wynagrodzenia dostawców i wykonawców, tj. 
zewnętrznych podmiotów, które realizowały 
konkretne zlecenia w projektach 
dofinansowanych ze środków europejskich.  

 

 Prawie połowa wszystkich wydatków w 
ramach polityki spójności była związana z 
realizacją robót budowlanych, co nie 
powinno dziwić biorąc pod uwagę to, że w 
strukturze interwencji dominującą rolę 
odgrywały działania infrastrukturalne, 
polegające na rozwoju infrastruktury 
transportowej (głównie liniowej: drogi, 
autostrady, tory kolejowe) oraz punktowej 
(obiekty kubaturowe takie jak budynki 
dydaktyczne, spalarnie śmieci itp.).  

 Stosunkowo dużo środków przeznaczono 
także na dostawy produktów, w czym 
największy udział miały maszyny i 
urządzenia dostarczane do wspartych 
przedsiębiorstw (np. nowe linie 
produkcyjne), sprzęt transportowy (tabor 
kolejowy, tramwaje, autobusy miejskie) oraz 
sprzęt komputerowy (wiele kategorii 
interwencji). 

 

Wykres 8. Struktura branżowa wydatków na dostawy 
produktów i zewnętrzne usługi. 

usługi 

 
dostawy 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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 Istotną, choć mniejszą od pozostałych grup 
wydatków, rolę odegrały kontraktowane 
na zewnątrz usługi. Kategorie tę 
zdominowały usługi profesjonalne i 
techniczne (np. prace projektowe, nadzór 
techniczny, badania i analizy) oraz usługi 
informatyczne i programistyczne.  

 

Wykres 9. Budżety projektów realizowanych w ramach polityki 
spójności (w podziale na główne kategorie interwencji) 

 

W ramach NSRO 2007-2013 do Polski trafiło łącznie 
około 63 mld euro dofinansowania z budżetu UE, 
dodatkowo uzupełnione o współfinansowanie 
krajowe. Napływ zewnętrznych funduszy miał więc 
niebagatelne znaczenie dla skali działań 
inwestycyjnych podejmowanych przez władze 
publiczne. Wśród wszystkich krajów członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., w 
Polsce odnotowano jeden z najwyższych udział 
polityki spójności łącznej skali wydatków 
prorozwojowych. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Z analizy stanu finansów jednostek samorządu 
terytorialnego wynika także, że dostępność środków 
europejskich (w tym polityki spójności) pozwoliła na 
przełamanie stagnacji w realizacji prorozwojowych 
inwestycji, która jasno rysowała się w latach 
przedakcesyjnych. Było to szczególnie istotne 
w czasach spowolnienia gospodarczego, kiedy z 
uwagi na niższe wpływy z podatków, sytuacja 
finansów publicznych nie była najlepsza i brak 
środków z funduszy strukturalnych mógł oznaczać 
konieczność znacznego zmniejszenia skali inwestycji 
publicznych.  

W nieco szerszym ujęciu, w skali całej gospodarki 
widać duże znaczenie polityki spójności w stabilizacji 
popytu wewnętrznego w Polsce. W analizowanym 
okresie wielkość rocznego strumienia środków 
europejskich można szacować rocznie na poziomie 
1.5-2% PKB przy niewielkich różnicach w kolejnych 
latach. Należy przypuszczać, że bez realizacji 
programów operacyjnych na lata 2007-2013 
wahania cykliczne w gospodarce byłyby znacznie 
silniejsze niż w rzeczywistości. Istotnym elementem 
tych antycyklicznych działań było uruchomienie 
dużej puli środków skierowanych do przedsiębiorstw 
w latach 2008-2009, a więc w okresie spowolnienia 
gospodarczego, które w Polsce – w przeciwieństwie 
do pozostałych krajów UE – nie przerodziło się w 
głęboką recesję.  
 
 
 

Wykres 10. Przeciętny (przybliżony) udział polityki spójności w 
łącznych wydatkach inwestycyjnych sektora publicznego w latach 

2007-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 11. Napływ środków w ramach polityki spójności a realny 
wzrost PKB w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Oceniając makroekonomiczne znaczenie polityki 
spójności należy dodatkowo pamiętać, że jest ona 
wdrażana w okresie dynamicznych zmian 
gospodarczych. Oznacza to stopniową 
dezaktualizację celów formułowanych na etapie 
programowania, lecz także malejące wraz z czasem 
względne znaczenie ekonomiczne strumienia 
środków europejskich. Skumulowany wzrost 
gospodarczy w Polsce w latach 2007-2016 wyniósł 
ponad 20% co oznacza, że 1 euro (po uwzględnieniu 
wpływu inflacji) wydatkowane w 2007 r. miało 
potencjalnie o ponad 20% większy wpływ na 
wskaźniki makroekonomiczne niż taka sama kwota 
8-9 lat później. W tych kategoriach należy także 
oceniać oddziaływanie makroekonomiczne kolejnych 
perspektyw finansowych.   

Wykres 12. Znaczenie ekonomiczne jednostki interwencji w 
relacji do PKB (po uwzględnieniu zmian cen) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W analizowanym okresie, wzrost PKB był w Polsce 
wyraźnie wyższy niż w przeciętnie w krajach UE. 
Średnia roczna stopa wzrostu w latach 2004-2016 
wyniosła w Polsce 3,9%, podczas gdy w krajach UE-28 
było to jedynie 1,2%.  
 
Z symulacji makroekonomicznych wynika, że w 2016 r. 
poziom PKB był dzięki realizacji NSRO o 5,5% wyższy 
niż w scenariuszu alternatywnym, zakładającym brak 
środków UE. Przełożyło się to na przyspieszenie 
realnej konwergencji gospodarki Polski do gospodarek 
krajów Unii Europejskiej. W 2015 r. poziom PKB per 
capita (wg parytetu siły nabywczej) osiągnął wartość 
68,5% średniej krajów UE-28, o 4,0 p.p. więcej niż w 
scenariuszu alternatywnym. Wskaźnik w latach 2006-
2015 wzrósł z poziomu z 50,6%, co oznacza, że 
programy NSRO odpowiadają za ok. 22% całkowitego 
skumulowanego wzrostu gospodarczego w tym 
okresie. Warto jednak zauważyć, że najszybsza 
konwergencja nastąpiła w latach 2008-2011, co było 
wynikiem głębokiej recesji, która dotknęła kraje UE, 
a której Polska zdołała uniknąć. 

Wykres 13. Wpływ NSRO na konwergencję PKB per capita 
w Polsce do PKB per capita w krajach UE-28 

 
zmiana 2006-15 wkład NSRO 

+17.9 pp. 

wyższy poziom PKB per capita 
w relacji do UE-28 w 2015 r. 

(w porównaniu z 2006 r.) 
 

22% 
wyższa skumulowana stopa 
wzrostu PKB w 2015 r. niż w 

scenariuszu bez polityki 
spójności 

Źródło: Opracowanie własne 
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W okresie wdrażania interwencji, najważniejszym 
kanałem jej oddziaływania na wskaźniki 
makroekonomiczne jest zwiększenie zagregowanego 
popytu w gospodarce. Z czasem jednak w coraz 
większym stopniu odczuwane są także efekty 
podażowe, związane z rosnącym dzięki wsparciu ze 
środków UE potencjałem wytwórczym gospodarki. 
Jest to możliwe dzięki przyspieszonej akumulacji 
kapitału prywatnego w przedsiębiorstwach (dzięki 
dotacjom i pożyczkom na inwestycje), zwiększeniu 
zasobów kapitału publicznego (w formie rozwoju 
infrastruktury podstawowej) oraz zwiększenia jakości 
kapitału ludzkiego.  
Inaczej niż w przypadku efektów popytowych, 
ujawnienie efektów podażowych wymaga jednak 
dłuższego czasu systematycznego napływu środków 
europejskich. Jednocześnie to właśnie efekty 
podażowe charakteryzują się relatywnie większą 
trwałością niż przejściowy wzrost aktywności 
gospodarczej wywołany tymczasowym wzrostem 
popytu. Warto również podkreślić, że na łączny 
wpływ polityki spójności w latach 2015-2016 składały 
się zarówno odłożone w czasie efekty podażowe 
perspektyw 2004-2006 i 2007-2013 jak i efekty 
popytowe ostatnich środków z programów na lata 
2007-2013 oraz stopniowo uruchamianych 
programów na lata 2014-2020. 

Wykres 14. Wpływ NSRO na realny wzrost gospodarczy w 
Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 15. Oddziaływanie makroekonomiczne kolejnych 
perspektyw finansowych (łączny wpływ na poziom PKB) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W okresie przedakcesyjnym, sytuacja na rynku pracy 
w Polsce należała do najgorszych w Europie. W latach 
2004-2016 uległa ona jednak znaczącej poprawie, 
przy czym duża część pozytywnej zmiany miała 
miejsce jeszcze w czasie realizacji programów 
perspektywy 2004-2006. W ciągu 5 lat, do 2008 r. 
dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu 
powstało ponad 2 mln nowych miejsc pracy, co 
spowodowało wzrost wskaźnika zatrudnienia z 57 do 
65%. Jednocześnie, stopa bezrobocia spadła z 19,1 
do 7,1%, na co wpływ, oprócz zwiększonej liczby 
zatrudnionych, miała również rekordowa emigracja 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kolejnych 
latach, sytuacja na rynku pracy uległa przejściowemu 
pogorszeniu wskutek wybuchu kryzysu finansowego i 
będącego jego skutkiem znaczącego spowolnienia 
gospodarczego. Od 2013 r. obserwowany jest jednak 
ponowny spadek stopy bezrobocia, która w 2016 r. 
osiągnęła poziom 6,2%, oraz dalszy wzrost stopy 
zatrudnienia. W rezultacie, odsetek pracujących osób 
w wieku 20-64 lata niemal zrównał się ze średnią dla 
UE-28, a stopa bezrobocia była w Polsce o ok. 2 p.p. 
mniejsza niż przeciętnie w krajach UE. 

Wykres 16. Wpływ NSRO na stopę bezrobocia 

 

zmiana 2006-15 wkład NSRO 

-6.4 pp. 
niższa stopa bezrobocia w 
2015 r. (w porównaniu z 

2006 r.) 

39% 
niższa stopa bezrobocia w 2015 
r. niż w scenariuszu bez polityki 

spójności 
Źródło: Opracowanie własne 
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Istotną część pozytywnej zmiany na polskim rynku 
pracy należy przypisać programom operacyjnym 
realizowanym w ramach NSRO. Z symulacji 
makroekonomicznych wynika, że w 2016 r. wskaźnik 
zatrudnienia był o 2,3 punktu procentowego wyższy 
niż w alternatywnym scenariuszu bez funduszy, a 
stopa bezrobocia o 2,1 punkty procentowe niższa. 
Szczególnie istotne było stymulujące oddziaływanie 
środków europejskich na poziom aktywności 
gospodarczej w trakcie drugiej fali kryzysu 
finansowego (2012-2013), co przyczyniło się do 
zahamowania wzrostu bezrobocia w tym okresie. 
W kolejnych latach, znaczenie realizacji polityki 
spójności będzie maleć z uwagi na oczekiwane 
znaczące polepszenie sytuacji na rynku pracy 
niezależnie od napływu środków unijnych. 

Wyniki symulacji makroekonomicznych warto 
skonfrontować z ewaluacją ex post wpływu NSRO na 
poziom zatrudnienia, w której analizę oparto 
w większym stopniu na podejściu oddolnym (tj. 
analizując efekty na poziomie projektu i jego 
otoczenia). Pomimo różnic w strukturze czasowej 
oszacowanych efektów, w obydwu podejściach 
wpływ na poziom zatrudnienia (przeciętnie w całej 
perspektywie finansowej) jest znaczący i wynosi 
średnio około 2-2,4%.  

Wykres 17. Wpływ NSRO na wskaźnik zatrudnienia 

 

zmiana 2006-15 wkład NSRO 

7.8 p. p. 
wyższy wskaźnik 

zatrudnienia w 2015 r. (w 
porównaniu z 2006 r.) 

31% 
wyższy wskaźnik zatrudnienia w 

2015 r. niż w scenariuszu bez 
polityki spójności 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Polityka spójności wdrażana w Polsce nie byłaby 
możliwa bez transferów z budżetu UE, finansowanych 
głownie z wpłat lepiej rozwiniętych państw 
członkowskich, w tym krajów UE-15. Wpłaty te 
rekompensowane są jednak szeregiem korzyści, dzięki 
którym politykę spójności w obecnej formie można 
uznać za korzystną zarówno dla odbiorców wsparcia, 
jak i dla krajów współfinansujących interwencję. 
Korzyści krajów UE-15 można przypisać do dwóch 
zbiorczych grup: korzyści ekonomicznych oraz innych 
pozytywnych efektów zewnętrznych. 

Tabela 1. Korzyści krajów UE-15 z realizacji polityki 
spójności w latach 2007-2013 w Polsce. 

38,6 miliarda 
euro 

pośrednie korzyści eksportowe 

7,5 miliarda 
euro 

bezpośrednie korzyści 
eksportowe 

5 miliardów 
euro 

bezpośrednie korzyści kapitałowe 

51.1 
miliardów 

euro 

łączne korzyści ekonomiczne 

Źródło: Opracowanie własne 
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Korzyści ekonomiczne krajów UE-15 z realizacji 
polityki spójności w Polsce dzielimy na trzy 
podkategorie: 

 pośrednie korzyści eksportowe, tj. 
eksport wywołany wzrostem 
zagregowanego popytu w Polsce w 
wyniku wydatkowania środków polityki 
spójności;   

 bezpośrednie korzyści eksportowe, tj. 
korzyści wynikające z bezpośredniego 
zaangażowania firm z krajów UE-15 jako 
wykonawców/dostawców w projektach 
dofinansowanych ze środków UE; 

 bezpośrednie korzyści kapitałowe, tj. 
korzyści wynikające ze zleceń 
otrzymanych przez lokalne firmy z 
dominacją kapitału z krajów UE-15. 

Połączenie pośrednich korzyści eksportowych, 
bezpośrednich korzyści eksportowych oraz 
bezpośrednich korzyści kapitałowych pozwala 
szacować łączne korzyści ekonomiczne krajów UE-
15 z realizacji polityki spójności w Polsce w latach 
2007-2015 na 51,1 mld euro. W tym okresie 
państwa UE-15 przekazały na realizację polityki 
spójności w ujęciu brutto około 120 mld euro (110 
mld euro netto w przypadku płatników netto), a 
więc korzyści ze wsparcia samej Polski stanowią 
około 43% poniesionych nakładów (46% w 
przypadku płatników netto). 

Uzupełnieniem korzyści ekonomicznych krajów 
UE-15 są także różnorodne pozytywne efekty 
zewnętrzne wynikające z rezultatów polityki 
spójności w Polsce, takich jak rozbudowa 
infrastruktury transportowej, wsparcie sektora 
przedsiębiorstw, ochrona środowiska oraz 
wsparcie lokalnych uczelni i jednostek naukowych. 
Wszystkie te formy interwencji przynoszą korzyści 
nie tylko bezpośrednim odbiorcom w Polsce, ale 
również mieszkańcom i instytucjom z państw UE-
15. 

Wykres 18. Struktura geograficzna korzyści krajów UE-15 z realizacji 
polityki spójności w Polsce. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 19. Korzyści krajów UE-15 jako % wpłat na realizację polityki 
spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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3 Wymiar terytorialny interwencji 

Około 28% wszystkich środków NSRO zostało dedykowanych konkretnemu terytorium w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2013. Należały do nich PO Rozwój Polski Wschodniej, 
16 regionalnych programów operacyjnych oraz PO KL (regionalny komponent, ok. alokacji 2/3 
programu). Środki te rozdysponowano proporcjonalnie do liczby ludności oraz na zasadach 
korzystnych dla regionów o względnie niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Przełożyło się to wysoką absorpcję per capita w najsłabiej rozwiniętych województwach Polski 
Wschodniej, choć w ujęciu bezwzględnym najwięcej wsparcia trafiło do województw 
mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego. W niektórych województwach mniejsze wykorzystanie 
środków NSRO rekompensowały PROW oraz PO RYBY. 

Wykres 20. Skala oraz udział dofinansowania przyznanego na programy regionalne i makroregionalne w wybranych 
krajach UE i w Polsce (w mld EUR, wyłącznie EFRR i FS, bez EFS) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK oraz EUROSTAT 

Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, Polska podzieliła najwięcej środków EFRR/FS na programy 
dedykowane konkretnemu terytorium. W porównaniu z innymi beneficjentami funduszy 
europejskich z Europy Zachodniej nadal był to jednak udział niewielki. 
 

 

3.1 Punkt wyjścia 

Wsparcie regionów w ramach celu 5 (wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie 
ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej) NSRO miało z jednej strony wzmacniać 
największe miasta, a z drugiej stymulować rozwój Polski Wschodniej oraz innych obszarów 
problemowych, zidentyfikowanych na poziomie krajowym. Interwencja skierowana do największych 
miast (tj. stolic województw) miała wzmacniać ich funkcje metropolitalne, wspierać specyficzne, 
lokalne zasoby rozwojowe oraz połączenia komunikacyjne z otoczeniem. W ramach terytorialnego 
wymiaru interwencji, dedykowanego obszarom problemowym, akcentowano również konieczność 
rozwoju kapitału ludzkiego, mobilności oraz funkcji metropolitalnych w głównych ośrodkach Polski 
Wschodniej, a także lepszego powiązania ich ze słabszymi obszarami. W celu 5 NSRO podkreślono 
przede wszystkim znaczenie miast, w tym także konieczność rewitalizacji oraz restrukturyzacji ich 
bazy ekonomicznej.  
W NSRO wyodrębniono także cel 6 dotyczący wyrównywania szans rozwojowych i wspomagania 
zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Miał on być realizowany przede wszystkim przez 
rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, wsparcie konkurencyjności, lepszej dostępności 
usług podstawowych oraz kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania 
działalności pozarolniczych na wsi.   
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U progu perspektywy 2007-2013 poziom PKB per 
capita we wszystkich województwach nie przekraczał 
75% średniej UE. Co więcej, w Polsce znajdowały się 
najsłabiej rozwinięte regiony w całej Unii Europejskiej, 
tj. województwa podkarpackie i lubelskie. W 2006 r. 
Polska była państwem znacznie zróżnicowanym 
wewnętrznie pod względem ekonomicznym. Stosunek 
PKB na 1 mieszkańca między Warszawą a 
podregionem ostrołęckim wynosił 4:1, natomiast 
poziom rozwoju stolic województw w stosunku do 
najsłabiej rozwiniętego podregionu był przynajmniej 
dwukrotnie wyższy w przypadku województw 
wielkopolskiego, małopolskiego, pomorskiego 
i zachodniopomorskiego. 

Obok zróżnicowań regionalnych, istotne różnice 
poziomu rozwoju występowały także w układzie 
miasto-wieś, co istotnie rzutowało na poziom życia 
mieszkańców tych obszarów. W 2006 r. problem 
ubóstwa dotyczył 27% gospodarstw domowych na 
wsi, a więc udziału ponad dwukrotnie większego niż w 
miastach (12%).  

Istotne różnice rozwojowe występowały 
także w przypadku dostępu gospodarstw domowych 
do infrastruktury sieciowej - przede wszystkim 
kanalizacji oraz szerokopasmowego Internetu. 
Wieś cechowała się także słabszym dostępem do 
usług społecznych. 

Mapa 1. Poziom PKB europejskich regionów w 
relacji do średniej w 2006 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych EUROSTAT 

Wykres 21. Zróżnicowanie wewnątrz- i międzyregionalne PKB na 1 mieszkańca 
w 2006 r. (oś pozioma - średnia krajowa; etykietą zaznaczono podregion z 

najwyższą wartością per capita) 

Wykres 22. Warunki życia 
gospodarstw domowych w mieście 

i na wsi w 2006 r. 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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3.2 Charakterystyka interwencji 

W przeciwieństwie do okresu programowania 2004-
2006, w których województwa Polski Wschodniej miały 
niski udział w puli środków europejskich, w 
perspektywie 2007-2013 ostateczny podział funduszy 
okazał się dla tego makroregionu korzystny. 
Wsparcie PO RPW zapewniło dodatkowe finansowanie 
infrastruktury w takich obszarach jak szkolnictwo 
wyższe, ICT, otoczenie biznesu oraz transport. Na 
korzyść Polski Wschodniej zadziałały także algorytmy 
podziału funduszy pomiędzy programy regionalne oraz 
komponent regionalny PO KL. Dzięki temu wszystkie 
regiony Polski Wschodniej znalazły się powyżej średniej 
krajowej pod względem skali przyznanych środków per 
capita, co częściowo rekompensowało słabszą absorpcję 
środków PO IŚ oraz PO IG. Preferencyjny dostęp 
do funduszy spowodował, że większość podregionów 
Polski Wschodniej także przekroczyła średnią krajową, a 
tam, gdzie strumień środków NSRO były relatywnie 
mniejszy, uzupełniał je PROW - zwłaszcza w 
województwach podlaskim i lubelskim. 

Wykres 23. Wykorzystanie środków UE w polskich 
regionach w latach 2004-2006 i 2007-2013 (PL = 100%) 

 

Wykres 24. Wyrównawcze działanie PO RPW oraz RPO 
w Polsce Wschodniej 

(wartość wsparcia per capita, PLN) 

Mapa 2 Dofinansowanie ze środków NSRO  
w  podregionach per capita 

 

 

Wykres  25. Wydatki inwestycyjne per capita w 
polskich samorządach w podziale na źródła 

finansowania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MF 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK/BDL 

W przeciwieństwie do okresu 2004-2006, w trakcie 
realizacji NSRO samorządy Polski Wschodniej były w 
stanie przeznaczać na działania prorozwojowe (w tym 
inwestycje) więcej środków w ujęciu per capita niż 
pozostałe województwa. Oznacza to, że środki 
europejskie w analizowanym okresie odgrywały istotną 
funkcję redystrybucyjną, ponieważ dochody własne JST 
(powiązane z lokalną bazą podstawową) były w Polsce 
Wschodniej w dalszym ciągu niższe.  
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Delimitację obszarów zmarginalizowanych 
przeprowadzono na poziomie regionalnym, 
gdzie wspomagano je głównie dzięki RPO 
oraz PO KL. W ramach RPO przewidziano 
różne narzędzia równoważenia rozwoju: 
terytorialnie zdefiniowane obszary 
problemowe (przekładające się na preferencje 
w dostępie do środków) lub osie priorytetowe 
skierowane wyłącznie do obszarów 
problemowych i wiejskich. Ogólna struktura 
interwencji i tak była jednak podobna 
w większości województw. Wśród nielicznych 
przykładów selektywnego podejścia można 
wskazać województwo podlaskie, gdzie 
zrezygnowano z rewitalizacji miast, 
koncentrując wsparcie na turystyce 
i dziedzictwie kulturowym obszarów wiejskich 
oraz opolskie, gdzie środki na innowacyjność 
i konkurencyjność jako jedyne przeważały 
w strukturze nad inwestycjami 
transportowymi. 

Interwencja programów regionalnych 
skierowana do obszarów marginalizowanych 
najczęściej opierała się na wsparciu 
infrastruktury społecznej (placówki 
zdrowotne, szkoły), prorozwojowej (terenów 
inwestycyjnych, dróg) oraz preferencjach 
w przyznawaniu dotacji na założenie 
działalności gospodarczej lub instrumentów 
zwrotnych. 

Z kolei strumień środków PO KL na działania 
związane z integracją społeczną, aktywizacją 
zawodową oraz edukacją był zazwyczaj 
kierowany w większym stopniu na obszary 
cechujące się słabszymi wartościami 
wskaźników społeczno-gospodarczych. 
Badanie wpływu interwencji na spójność 
terytorialną województwa wielkopolskiego 
wskazuje, że zastosowane preferencje 
generalnie skoncentrowały wsparcie właśnie 
w tych obszarach. Dynamika stopy bezrobocia 
w podregionach najbardziej dotkniętych 
bezrobociem sugeruje, że odrabiają one 
różnice względem średniej krajowej.  

Tabela 2. Wybrane rozwiązania przeciwdziałania marginalizacji 
obszarów problemowych w RPO 

 

Źródło: opracowanie własne 

rozwiązanie przykład 

wskazanie rozłącznych osi 
dedykowanych obszarowi 

metropolitalnemu oraz 
obszarom słabiej rozwiniętym 

RPO WM 
(małopolskie) 

horyzontalne wydzielenie 
obszarów słabych strukturalnie 

(rewidowanych podczas 
programu) i stosowanie 

preferencji w danych 
działaniach 

RPO WP 
(pomorskie) 

wskazanie trzech rodzajów 
obszarów kryzysowych 

(zdegradowane części miast, 
obszary zdegradowane 
strukturalnie oraz słabe 

gospodarczo) i dedykowanie 
im osi priorytetowej 

RPO WP 
(podkarpackie) 

określenie progu finansowego 
środków przeznaczonych 
na rewitalizację obszarów 

zdegradowanych 

RPO WD 
(dolnośląskie) 

wskazanie działań 
dedykowanych obszarom 
kryzysowym w miastach 

większość 
programów 

 
Wykres  26. Różnica pomiędzy najbardziej dotkniętym 

bezrobociem podregionem a średnią PL (w p.p.) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS 

 
Problemy mogą jednak przenosić się na obszary słabe strukturalnie o innym charakterze, do tej pory 
objęte interwencją w mniejszej skali. Przykładowo, podregion włocławski, który w 2004 r. 
pod względem stopy bezrobocia zajmował 15 miejsce, w 2016 r. zajął już pierwszą lokatę. 
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Zgodnie z logiką NSRO 2007-2013 stolice województw miały stać się 
ośrodkami wzmacniającymi strukturę osadniczą i stymulującymi rozwój 
pozostałych części regionów. O ile w programach operacyjnych takie 
ukierunkowanie rzadko wskazywano wprost, ewidentnie miejski 
charakter miały zwłaszcza PO RPW (30% alokacji w stolicach Polski 
Wschodniej) i PO IŚ. Strumień funduszy unijnych w większej skali trafił 
do: 

 obszarów metropolitalnych (przykładowo, duże inwestycje 
związane z transportem miejskim trafiły do 9 obszarów 
metropolitalnych w PO IŚ oraz 5 stolic w PO RPW) 

 miast o rozwiniętym sektorze publicznym (preferencja dla 
projektów instytucji podległych administracji centralnej – 
zwłaszcza w PO IŚ) 

 organizatorów EURO 2012 (Warszawa, Wrocław, Poznań, 
Gdańsk) – głównie w formie infrastruktury sportowej, 
turystycznej i drogowej.  

Wykres 27. Wsparcie MOF do 
pozostałej części regionu (100%) 

 

Źródło: opracowanie własne 
na podstawie KSI SIMIK 

 
Wykres  28. Interwencja NSRO na poziomie podregionów 

a PKB per capita w 2006 r. (PL=100)
2
 

 

Wykres  29. Wsparcie MOF stolic województw z RPO  

 

 
Największe wsparcie ośrodków stołecznych 
z NSRO per capita cechowało tym samym 
Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Warszawę, 
które istotniej wsparto w ramach PO IŚ (m.in. 
przez inwestycje związane z Euro 2012) i PO 
IG (ze względu na wyższy potencjał instytucji 
B+R). Wszystkie stołeczne podregiony Polski 
Wschodniej również znalazły się powyżej 
średniej krajowej z podregionem lubelskim i 
rzeszowskim na czele, w których na 1 
mieszkańca przypadło prawie 12 tysięcy zł. 

Samorządy regionalne prowadziły 
zróżnicowaną politykę wsparcia stolic 
województw. W większości regionów więcej 
środków per capita trafiało do stolicy 
województwa z najbliższym otoczeniem 
(szczególnie tam, gdzie stolica liczyła 
relatywnie mało mieszkańców), przy czym 
spośród wszystkich województw najwięcej 
środków trafiło do MOF3 Rzeszowa (4319 zł). 
Najbardziej równomierna była natomiast 
alokacja w ramach programów województw 
pomorskiego i podlaskiego. W województwie 
mazowieckim środki RPO pełniły natomiast 
rolę wyrównawczą i koncentrowały się w 
większym stopniu poza Warszawą i obszarem 
funkcjonalnym stolicy. 

Źródło: opracowanie na podstawie KSI SIMIK 

                                                           
2
 Kolorem żółtym zaznaczono podregiony stołeczne województw Polski Wschodniej; kolorem niebieskim – pozostałe 

podregiony stołeczne pozostałych województw. Na wykresie dla lepszej czytelności pominięto Warszawę (285% PKB w 2006 
r., 13 318 zł per capita); z analiz wyłączono projekty infrastruktury liniowej  
3
 Miejskie ośrodki funkcjonalne (MOF) stolic województw zostały wydzielone do analiz zgodnie z propozycją przedstawioną 

w delimitacji P. Śleszyńskiego (2012).   
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Cel 6 NSRO był realizowany głównie przez programy: PO KL oraz RPO. W PO KL w związku z potrzebą 
restrukturyzacji obszarów wiejskich przewidziano głównie dotacje dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małe granty na oddolne inicjatywy. W przypadku obszarów wiejskich i słabych strukturalnie 
w programach regionalnych samorządy województw stosowały zarówno rozwiązania jednoznacznie 
ukierunkowujące terytorialnie interwencję (określony próg wydatków na obszary wiejskie w ramach 
RPO lub jego osi priorytetowej lub oś przeznaczoną wyłącznie dla obszarów strategicznej interwencji 
- w tym wiejskich) lub rozwiązania pośrednie (preferencje w konkursach dla obszarów wiejskich). 

W ujęciu per capita nieco więcej środków trafiło 
na obszary miejskie niż miejsko-wiejskie 
i wiejskie.4 Obszary miejsko-wiejskie i wiejskie 
wyróżniało większe znaczenie inwestycji 
transportowych oraz związanych z ochroną 
środowiska i energetyką (74% wszystkich 
środków), a także mniejszy udział 
konkurencyjności i innowacyjności w strukturze 
wsparcia. Należy jednak pamiętać, że część 
interwencji, której względna wartość 
w miastach była większa (np. infrastruktura 
społeczna) dodatkowo finansowano ze środków 
PROW.  

 
Wykres 30. Wsparcie infrastrukturalne (EFRR/FS) w podziale 
na obszary miejskie oraz miejsko-wiejskie i wiejskie (w zł per 

capita) 

 

Wykres 31. Zmiana skali różnic rozwojowych między 
miastem a wsią (wieś = 100%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 

 
 
W ciągu 10 lat nastąpiła duża poprawa dostępu 
gospodarstw wiejskich do Internetu, kanalizacji 
oraz przedszkoli: w tych obszarach wkład środków 
UE w zmianę był wyższy niż w miastach. 
Niekorzystna sytuacja terenów wiejskich jest 
natomiast widoczna we wskaźnikach NSRO 
dotyczących kapitału ludzkiego. Udział pracujących 
pomiędzy miastami a wsią zmienił się na korzyść 
miast. Także patrząc na przesunięcie różnic 
dochodu rozporządzalnego5 można stwierdzić, 
że ubóstwo obecnie silniej dotyczy małych miast 
i obszarów wiejskich niż w 2005 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

  

                                                           
4
 Agregacja bazy danych SIMIK i charakter części inwestycji umożliwiły precyzyjne dopasowanie, adekwatne do typów gmin 

wyróżnianych przez GUS (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie). Dotyczyło to 26,3% środków. Z analizy wyłączyliśmy także 
środki PO KL.  
5
 W 2015 r. średni dochód rozporządzalny mieszkańca miasta wyniósł 146% dochodu mieszkańca małych miast i obszarów 

wiejskich, podczas gdy w 2005 r. wynosił on 142%. 
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3.3 Ocena interwencji w świetle dostępnych ewaluacji  
 
Fundusze europejskie istotnie przyczyniły 
się do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego we wszystkich regionach 
Polski. Wyniki symulacji modeli 
makroekonomicznych wskazują, że udział 
interwencji polityki spójności w zmianach 
społeczno-gospodarczych w Polsce 
Wschodniej (poziom PKB wyższy ponad 
10% w 2014 r.) był znacznie wyższy 
niż przeciętnie w Polsce (około 6% w 
2014 r.). Podobnie, tak jak w całej Polsce 
dużą część wpływu makroekonomicznego 
należy powiązać z impulsem popytowym.  
Efekty podażowe, czyli związane ze 
wzmocnionym potencjałem wytwórczym 
lokalnych gospodarek, obserwowane po 
2016 r. także mają istotną skalę 
i stosunkowo trwały charakter.  

Polska Wschodnia w trakcie realizacji 
NSRO rozwijała się nieznacznie wolniej niż 
pozostała część kraju, jednak odrobiła 
w sumie 1/5 dystansu do średniej UE. 

 
Wykres 32. Wpływ polityki spójności (NSRO 2007-2013) na rozwój 

województw Polski Wschodniej (odchylenia % poziomu PKB w 
porównaniu ze scenariuszem bez interwencji, symulacje modelu 

EUImpactMOD) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 33. Zmiana pozycji polskich regionów w UE-28 
pod względem PKB w latach 2006-2015 

 

Województwa Polski Wschodniej 
w analizowanym okresie nie zmieniły 
jednak znacząco swej pozycji na tle 
innych regionów UE. Największy wzrost 
pozycji pod względem PKB na tle średniej 
UE zanotowały największe polskie 
województwa, do których trafiło 
najwięcej pieniędzy w ujęciu 
bezwzględnym, nie zaś per capita. Oprócz 
województwa mazowieckiego, do 
unijnych regionów przejściowych w 2015 
r. dołączyły dolnośląskie oraz 
wielkopolskie; inne regiony posiadające 
duże ośrodki miejskie takie jak śląski, 
pomorski i łódzki również zanotowały 
wzrost o kilkanaście pozycji.  
 
Niestety, wzrost pozycji polskich 
regionów pod względem PKB nie 
spowodował równoległych przesunięć w 
europejskim rankingu innowacyjności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EUROSTAT 

 

Tabela 3. Zmiana pozycji polskich regionów w UE-28 
w rankingu Regional Innovation Scoreboard 

RIS 2016 
w por.  

do 2008 
                      województwa 

moderate 
innovators 

0 
mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, 
pomorskie, łódzkie, podlaskie, 
małopolskie, podkarpackie 

↗ zachodniopomorskie 

modest 
innovators 

↘ 
wielkopolskie, lubelskie, opolskie, 
świetokrzyskie, kujawsko-
pomorskie 

0 warmińsko-mazurskie, lubuskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE  

Polskie regiony cały czas należą do dwóch najsłabszych grup innowatorów. Fundusze europejskie 
w latach 2007-2013 służyły przede wszystkim nadrobieniu zapóźnień cywilizacyjnych i poprawie 
warunków życia, w tym zaplecza infrastrukturalnego, także dla przedsięwzięć innowacyjnych.  
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Oszacowanie efektu netto interwencji na poziomie lokalnym, pozwalające na określenie 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 wskazuje na pozytywne oddziaływanie środków NSRO. 

Na poziomie lokalnym 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. Kluczowe znaczenie dla 
oddziaływania interwencji ma wielkość 
dofinansowania projektów związanych ze 
wsparciem przedsiębiorczości, B+R oraz 
innowacji. Uwzględnienie w analizie 
środków PROW/PO RYBY dodatkowo 
zwiększa statystyczną istotność oszacowań. 

Tabela 4 Oddziaływanie netto  interwencji na poziomie powiatu 
na  wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze 

 

Trudność przygotowania dokumentacji dużych projektów i brak jednoznacznego ukierunkowania 
terytorialnego działań w większości krajowych programów operacyjnych dodatkowo wzmocniły 
pozycję ośrodków mających większy potencjał administracyjno-polityczny. Fundusze europejskie 
tym samym trafiały zwłaszcza do najsilniejszych ośrodków, głownie stolic województw, 
co z perspektywy niwelowania zróżnicowań międzyregionalnych było rozwiązaniem zasadniczo 
trafnym (np. istotnie wzmocniono najważniejsze ośrodki miejskie Polski Wschodniej – zwłaszcza 
Rzeszów i Lublin). 

Środki NSRO istotnie wzmacniały funkcje akademickie, kulturalne i administracyjne, a także 
otoczenie biznesu oraz infrastrukturę transportową stolic województw. Również środki na 
innowacyjność oraz instrumenty zwrotne zazwyczaj trafiały do silniejszych jednostek, co wynikało 
m.in. ze wspomnianego wcześniej silniejszego potencjału instytucjonalnego. Stolice niemal zawsze 
skupiały także wszystkie większe instytucje koordynujące projekty o zasięgu regionalnym (np. e-
 usługi, promocję gospodarczą i turystyczną). Wzmacnianie niektórych funkcji tych ośrodków 
w połączeniu ze słabością demograficzną i gospodarczą lokalnych rynków pracy mogło w niektórych 
przypadkach sprzyjać wymywaniu kapitału ludzkiego ze słabszych ośrodków oraz obszarów 
wiejskich. Wskazują na to wolniejsze niż zakładane na poziomie NSRO tempo wzrostu zatrudnienia 
z utrzymującym się udziałem osób pełnozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym, a także 
spadający odsetek osób zamieszkujących na wsi i uczących się. 

Podsumowując, interwencja NSRO w wymiarze terytorialnym miała przede wszystkim wzmacniać 
konkurencyjność regionów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych, a także 
wyrównywać różnice rozwojowe między miastem, a wsią. Ocena dotychczas zrealizowanych działań 
wskazuje, że polityka spójności szczególnie premiowała miasta wojewódzkie, których rozwój 
powodował konwergencję całych regionów względem lepiej rozwiniętych państw UE. Dostępne 
badania potwierdzają, że większy strumień środków europejskich – szczególnie związanych 
z konkurencyjnością przekładał się na szybszą zmianę społeczno-gospodarczą zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i regionalnym. Nastąpiło także zahamowanie zróżnicowań międzyregionalnych 
w zakresie większości wskaźników rynku pracy, jakkolwiek należy je wiązać raczej z poprawą ogólnej 
koniunktury gospodarczej. Wiele wyzwań rozwojowych w ujęciu terytorialnym, w tym 
wewnątrzregionalnym pozostaje jednak w dalszym ciągu nierozwiązanych. Nadal istnieje potrzeba 
prowadzenia bardziej selektywnych polityk regionalnych, w tym dedykowanego i profilowanego 
wzmocnienia obszarów problemowych, ponieważ dyfuzja procesów rozwojowych nie była w stanie 
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objąć przestrzeni całych województw. Lata 2007-2015 to także okres uzupełnienia istotnej części 
luki cywilizacyjnej, która w największym stopniu dotyczyła obszarów wiejskich. Infrastruktura dzięki 
środkom europejskim zdecydowanie poprawiła warunki życia na wsi, choć dotychczas nie 
spowodowała istotnych zmian strukturalnych, a co za tym idzie – trwalszych efektów rozwojowych. 
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10. Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Profesjonalizacja absorpcji funduszy. Beneficjenci 
samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa, 2012 
r. 

11. Śleszyński P., Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny 
85(2), 173-197. 

 

  



 

23 
 

4 Konkurencyjność i innowacyjność  

W programach operacyjnych na lata 2007-2013 na działania związane z innowacyjnością 
i konkurencyjnością gospodarki przeznaczono około 17% wszystkich środków dostępnych dla 
Polski w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności (łącznie 49,7 mld zł 
dofinansowania UE). Około połowy kwoty alokowano na bezpośrednie, dotacyjne wsparcie 
inwestycyjne przedsiębiorstw, z czego większość była jednoznacznie ukierunkowana na 
zwiększenie innowacyjności beneficjentów. Pozostała część interwencji polegała na rozwoju 
publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej i finansowaniu badań w jednostkach 
publicznych oraz wsparciu szeroko pojętego otoczenia biznesu, w tym pozabankowych 
instytucji finansowych oferujących m.in. pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorstw. Warto 
jednak podkreślić, że podział tej zbiorczej kategorii na węższe elementy jest stosunkowo 
dużym uproszczeniem, ponieważ jednoznaczne przypisanie projektów nie zawsze jest możliwe. 

Wykres 34. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w 
ramach programów perspektywy finansowej 2007-2013 

 

W Polsce na cały obszar konkurencyjności 
i innowacyjności przeznaczono o ponad 
2 punkty procentowe więcej dostępnych 
środków niż przeciętnie w krajach V4+4. 
Relatywnie większy udział miały wydatki 
związane z bezpośrednim wsparciem 
innowacji w przedsiębiorstwach, 
a odpowiednio mniejszy – proste dotacje 
inwestycyjne. Nieco większe znaczenie 
miały także dotacje na rozwój e-usług 
w przedsiębiorstwach oraz wsparcie 
infrastruktury i działalności badawczo-
rozwojowej. 

Wykres 35. Alokacja na poszczególne obszary wsparcia - 
różnica w punktach procentowych w porównaniu ze średnią 

dla V4+4 
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4.1 Punkt wyjścia i założenia interwencji 

Ramy interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności wyznaczył cel 3 NSRO (Podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego 
o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług). Planowane działania były stosunkowo 
szerokie i generalnie zakładały zaoferowanie wsparcia dużej grupie przedsiębiorstw we wszystkich 
sektorach gospodarki. Duży nacisk położono na instytucjonalne otoczenie działalności gospodarczej, 
w tym zapewnienie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji w sektorze prywatnym. 

W przypadku wsparcia przedsiębiorczości, w założeniach NSRO zidentyfikowano kilka głównych tez 
podkreślających potrzebę interwencji zarówno z branżowego punktu widzenia (wspieranie 
działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną oraz sektora usług), tematycznego 
(wspieranie inwestycji w B+R, rozwiązania innowacyjne, cyfryzację) oraz z punktu widzenia rodzaju 
oferty wsparcia (finansowanie zwrotne). Zasadnicza logika opierała się na założeniu, że zwiększenie 
nakładów na inwestycje oraz innowacje uruchomi zdolność innowacyjną firm, co w konsekwencji 
przyczyni się do podniesienia innowacyjności całej gospodarki. Niski poziom innowacyjności polskich 
firm najlepiej oddawał wskaźnik udziału nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność B+R 
w relacji do PKB, który w 2007 roku wynosił zaledwie 0,18% i należał do najniższych w całej Unii 
Europejskiej. Podobnie przedstawiały się także wskaźniki dotyczące wdrażania innowacji 
w przedsiębiorstwach. Zdecydowano na interwencję dwoma kanałami, tj.:  

 bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego (na inwestycje podstawowe oraz proinnowacyjne, 
w tym także związane ze wdrożeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych); 

 wsparcia pośredniego (w postaci możliwości skorzystania z usług IOB, np. pożyczki poręczenia 
lub doradztwa w zakresie wsparcia działalności inwestycyjnej, innowacyjnej lub 
proeksportowej przedsiębiorstwa).  

Założenia wsparcia infrastruktury B+R opierały się natomiast na podniesieniu konkurencyjności nauki, 
która zgodnie z NSRO miała budować potencjał innowacyjny Polski, kreując rozwiązania dla biznesu. 
Działania z zakresu wsparcia infrastruktury B+R bazowały głównie na wsparciu laboratoriów, ochrony 
własności intelektualnej i wdrożeń, a także budowie oraz unowocześnieniu infrastruktury 
strategicznych jednostek badawczych oraz stanowiących o regionalnym potencjale innowacyjności. 
Przyznane wsparcie miało poprawić jakość prac naukowych, zwiększyć udział w projektach 
międzynarodowych i uczynić instytucje nauki atrakcyjniejszym partnerem dla przedsiębiorców. 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) także zostały wskazane jako podmiot wsparcia w dedykowanym 
podobszarze (Poprawa otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego 
finansowania) celu horyzontalnego 4 NSRO. Zapisy dokumentu podkreślały tam konieczność 
wzmocnienia zaplecza proinnowacyjnej infrastruktury IOB oraz współpracy instytucji w zakresie 
świadczenia usług. Obydwa działania miały przyczynić się do rozwoju działalności innowacyjnej, 
przy czym działanie związane ze współpracą silniej akcentowało także podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Podjęcie interwencji wobec instytucji otoczenia biznesu wynikało przede wszystkim 
z niewystarczającego stopnia rozwinięcia tego rodzaju ośrodków, które w państwach wysoko 
rozwiniętych stanowią katalizator komercjalizacji wiedzy oraz animowania ekosystemów 
innowacyjnych. W 2007 roku w Polsce istniały 694 ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości6, przy 
czym aż 54% stanowiły ośrodki szkoleniowo-doradcze, świadczące najbardziej podstawowe usługi 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niewielka liczba oraz wąski zakres 
usług ośrodków innowacyjności utrudniały skuteczną i trwałą współpracę między nauką, a biznesem, 
transfer technologii, a także inkubację innowacyjnych firm, co skutkowało niskim poziomem 

                                                           
6
 Wraz z pozabankowymi instytucjami, zajmującymi się dystrybucją zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów 

finansowych (za SOOiPP 2015) 
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innowacyjności gospodarki. Jako przykład słabego związku otoczenia biznesu i niskiego poziomu jego 
innowacyjności wskazywano m.in. niewielką aktywność patentową.7 W 2006 roku polskie podmioty 
uzyskały zaledwie 122 patenty w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), co stanowiło wartość 
ponad dwustukrotnie niższą niż podmioty niemieckie, ponad trzydziestokrotnie niższą niż włoskie 
i dziewięciokrotnie niższą niż hiszpańskie. Rozwój IOB oraz równoległe wspieranie współpracy ze 
środków unijnych miały przyczynić się między innymi do przełamania tej bariery.  

4.2 Charakterystyka i efekty interwencji 

Bezpośrednie (dotacyjne) wsparcie przedsiębiorstw 
trafiło do niecałych 20 tys. podmiotów, które łącznie 
zrealizowały ponad 26 tys. projektów ukierunkowanych 
na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności. 
Zdecydowana większość beneficjentów realizowała 
jedno przedsięwzięcie, zdarzały się jednak przypadki 
firm, które wielokrotnie sięgały po środki z różnych 
źródeł (w szczególności w ramach programów 
krajowych i regionalnych). Łączną wartość dotacji dla 
przedsiębiorstw można szacować na około 24 mld zł, co 
pozwoliło na realizację inwestycji wartych około 69 mld 
zł, po uwzględnieniu wkładu własnego beneficjentów. 

 
Analizując strukturę interwencji, warto zwrócić uwagę 
na różnice pomiędzy klasami wielkości beneficjentów. 
W ich ogólnej liczbie (ponad połowa wspartych 
jednostek) zdecydowanie dominują 
mikroprzedsiębiorstwa. Firmy tego typu realizowały 
jednak względnie mniejsze projekty, w związku z czym 
udziały poszczególnych klas wielkości są znacznie 
bardziej zbliżone, jeśli pod uwagę weźmiemy łączną 
wartość projektów. Nieco inna jest także struktura 
rozdysponowanego dofinansowania ze środków UE, 
w której ponownie większą rolę odgrywają mniejsze 
jednostki, co wynika głownie z tego, że najczęściej 
otrzymywały one bardziej atrakcyjne warunki 
dofinansowania (większy maksymalny udział wsparcia 
w wydatkach kwalifikowanych).  
 
Z przybliżonych szacunków wynika, że w całej 
perspektywie finansowej 2007-2013, dofinansowanie 
ze środków UE (w formie dotacyjnej) otrzymało 1,7% 
istniejących przedsiębiorstw niefinansowych. Pomimo 
tego, że wśród beneficjentów dominowały 
mikroprzedsiębiorstwa, po dotacje sięgnęło zaledwie 
0.6% całej populacji.  

Wykres 36. Dotacje a projekty przedsiębiorstw 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 37. Struktura wsparcia przedsiębiorstw w 
podziale na klasy wielkości 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 38. Znaczenie dotacji (liczba firm) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
7
 Jeden ze wskaźników monitoringu celu 4 NSRO, w największym stopniu odnoszący się do instytucji otoczenia 

biznesu.  
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Powszechność ubiegania się o środki 
europejskie była znacznie większa w innych 
klasach wielkości, w szczególności w firmach 
małych (10% objętych wsparciem) oraz 
średnich (co piąta firma tego typu). Znaczenie 
interwencji NSRO okazuje się większe w 
przypadku nakładów inwestycyjnych sektora 
przedsiębiorstw. Wartość zrealizowanych 
projektów wyniosła około 7,7% łącznych 
inwestycji przedsiębiorstw w latach 2008-2015 
i była zauważalna we wszystkich klasach 
wielkości: mikro (9,7%), małych (aż 18,7%) oraz 
średnich (11,1%). 

Wykres 39. Znaczenie dotacji  
(nakłady inwestycyjne 2008-2015) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Powyższe oszacowania dotyczyły wyłącznie wsparcia w formie dotacyjnej. W programach 
operacyjnych na lata 2007-2013 z dużym sukcesem uruchomiono także szeroki wachlarz 
instrumentów finansowych.  

Wykres 40. Podsumowanie instrumentów finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych  

 
 

16.2 tys. 
odbiorców 

ostatecznych 
4.2x 

dla środków UE 

 

32.6 tys. 
odbiorców 

ostatecznych 
1.6x 

dla środków UE 

 

W samych regionalnych programach operacyjnych wsparciem objęto prawie 50 tysięcy odbiorców 
ostatecznych8, a więc ponad dwukrotnie więcej niż beneficjentów dotacji. W tej grupie dominowały 
firmy, które otrzymały pożyczki (32,6 tys.), jednak istotny udział mają także przedsiębiorcy korzystający 
z gwarancji lub poręczeń (16,2 tys.). Warto podkreślić, że obydwa typy instrumentów pozwoliły na 

                                                           
8
 Przyjmując nie zawsze w pełni wiarygodne dane monitoringowe, bazujące na sprawozdawczości dużej liczby 

instytucji finansowych w regionach oferujących pożyczki i poręczenia.  
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wsparcie inwestycji w kwotach znacznie przekraczających pierwotny wkład ze środków europejskich, 
co w szczególności dotyczy poręczeń. W ich przypadku niewiele ponad 1 mld zł dofinansowania EFRR 
przełożyło się na ponad 4 mld zł poręczonych kredytów. Dodatkowo, środki przeznaczone na 
instrumenty finansowe pozostają w obrocie także po zakończeniu realizacji programów operacyjnych, 
znacznie zwiększając pole samorządów województw do prowadzenia własnej polityki rozwoju. 
Bilans bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w ramach polityki spójności jest generalnie 
pozytywny, jednak pomimo dużej liczby przeprowadzonych w ostatnich latach analiz, precyzyjne 
oszacowania efektów netto znajdują się zaledwie w kilku opracowaniach.  

Wyniki modelowania makroekonomicznego 
wpływu środków polityki spójności na działalność 
innowacyjną wskazują, że w momencie 
najbardziej intensywnego wdrażania (2010-2016) 
środki te odpowiadały za 10-20% nakładów na 
innowacje przedsiębiorstw ogółem. Od 2014 
roku widoczny jest także efekt spillover9, który 
wygenerował około 1/5 zmiany w okresie 
programowania. Efekt ten występuje także w 
perspektywie długoletniej ze względu na 
wcześniejsze, bezpośrednie zwiększenie 
produktywności przedsiębiorstw.  

Wykres 41. Wpływ polityki spójności na nakłady na działalność 
innowacyjną 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rzeczywisty poziom zaawansowania wdrażanych innowacji pozostaje jednak dyskusyjny. Najczęściej 
wdrażano innowacje na poziomie danej firmy, imitujące rozwiązania dostępne na rynku. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia 
u beneficjentów. Jednocześnie produktywność samej pracy przejściowo się obniżyła, ponieważ 
zatrudniano osoby pozostających wcześniej bez pracy, a w rezultacie – mniej produktywne. Interwencja 
przyczyniła się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Wzrosły ich zyski oraz stopa zwrotu 
z aktywów (ROA), a także przychody ze sprzedaży. Na poziomie makro widoczny jest również znaczący 
wzrost poziomu inwestycji przedsiębiorstw. 

Fundusze polityki spójności w jeszcze silniejszym 
stopniu niż w przypadku działalności 
innowacyjnej wnosiły udział w nakłady firm na 
B+R. Oddziaływanie interwencji było szczególnie 
istotne zwłaszcza w 2010 roku, kiedy wyniosło od 
38% do 41% w zależności od przyjętej metody 
szacowania. Interwencja finansowania 
infrastruktury oraz prac B+R trafiła m.in. do 
przedsiębiorstw reprezentujących kluczowe dla 
rozwoju gospodarki branże i najsilniejsze klastry. 
Realizacja projektów przyczyniła się również do 
istotnego wzrostu zatrudnienia w sferze 
badawczo-rozwojowej.  

Wykres 42. Wpływ interwencji FUE na wskaźnik nakładów 
sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
9
 Zwiększenie produktywności firm innowacyjnych dzięki większym nakładów na innowacyjność w przeszłości. 
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Wspomniane w charakterystyce zmiany 
dotyczące niekorzystnej dynamiki wskaźników 
innowacyjności byłyby jeszcze głębsze bez 
interwencji funduszy UE. Wdrażane innowacje 
produktowe i procesowe w przedsiębiorstwach 
pozwoliły zmienić części firm status na 
innowacyjny. Szacowany wkład funduszy 
europejskich w zmianę tego wskaźnika wynosi 
około 20-25%. Przy czym należy pamiętać o jego 
ograniczeniach metodologicznych, które 
sprawiają, że pisuje on zmianę tylko wybranej 
grupy przedsiębiorstw. 10  Dla firm usługowych 
oraz mikroprzedsiębiorstw – nie są one ujęte we 
wskaźniku – związek pomiędzy wsparciem, a 
statusem prawdopodobnie byłby jeszcze 
silniejszy.   

Podobne wnioski znajdują potwierdzenie w 
innych badaniach opartych o analizy 
kontrfaktyczne na poziomie mikro:  

 Dotacje inwestycyjne rozdysponowane w 
ramach polityki spójności przekładają się na 
zwiększenie częstotliwości działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw, dodatkowo 
w przypadku Priorytetu 4 PO IG występuje 
dodatkowy efekt w postaci zwiększonych 
wydatków na działalność badawczo-
rozwojową w porównaniu z grupą kontrolną. 
Wyższą innowacyjność i konkurencyjność 
(mierzoną produktywnością czynników 
wytwórczych –  TFP) odnotowano także 
w przypadku firm dużych, które także 
realizowały projekty w ramach PO IG.  

Wykres 43. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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PO 
IG 4 

duże 

skala 
działalności 

zatrudnienie + 
 

x11 

poziom inwestycji 
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eksport 
 

+* 
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+* 

wynagrodzenia +* +# 

innowacyjność, 
produktywność 

innowacyjność (0/1) + + 

wydatki B+R 
 

+ 

TFP x x + 
 

+* - istotność statystyczna na poziomie 0.01; + - istotność na 
poziomie 0.05 

 Wsparcie przekazane firmom w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2013 
miało także wpływ na nadwyżkę 
obserwowaną na poziomie beneficjentów. W 
przedsiębiorstwach, które otrzymały dotacje, 
wynagrodzenia rosły szybciej niż w grupie 
kontrolnej. Dodatkowo, wśród 
beneficjentów PO IG odnotowano także 
wyższy zysk netto. 

Wykres 44. Wpływ polityki spójności na inwestycje 

 
Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
10

 Wskaźnik GUS obejmuje jedynie przedsiębiorstwa przemysłowe (z sekcji B-E) zatrudniające więcej niż 9 osób.  
11

 Badania obejmujące duże przedsiębiorstwa nie dostarczają wyników dotyczących zmiennych opisanych w 
tych wierszach, ograniczają się jedynie do wpływu na produktywność (TFP). 
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Efekty działań proeksportowych wsparcia przedsiębiorstw były natomiast umiarkowane. Wymierne 
korzyści przyniósł firmom przede wszystkim udział w targach i wystawach międzynarodowych, które 
umożliwiły nawiązanie bezpośrednich relacji z kontrahentami. Również firmy, które rzeczywiście 
wdrożyły przygotowane Plany Rozwoju Eksportu, zwiększyły swoją obecność na zagranicznych 
rynkach, jednak w wielu przypadkach pozostały one niewykorzystane. W skali makro nie udało się 
zmienić struktury geograficznej polskiego eksportu – eksport na nowe, pozaunijne rynki pozostaje 
marginalny. Minimalny był również wpływ projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorstw na zmianę 
struktury towarowej eksportu, w tym poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki. 

Na projekty związane z infrastrukturą B+R zarówno przedsiębiorstw, jak i uczelni przeznaczono około 
7,4 mld zł, z czego najistotniejszy udział w finansowaniu tego rodzaju przedsięwzięć miały środki PO 
IG (68%), a następnie RPO i PO RPW.12 Projekty, polegające głównie na inwestycjach w infrastrukturę 
oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności B+R cechował zróżnicowany zakres – od 
pojedynczych laboratoriów posiadających zasięg regionalny do kompleksowych centrów o zasięgu 
europejskim, prowadzących głównie badania z dziedzin nauk ścisłych i medycznych.  

Największe inwestycje z PO IG trafiły do miast o dużej liczbie uczelni, instytutów badawczych oraz 
przedsiębiorstw. Z 13 inwestycji, których dofinansowanie unijne infrastruktury B+R z PO IG 
przekroczyło 100 mln zł, aż 12 realizowano w dużych miastach, tj. Warszawie (4), Krakowie (3), 
Poznaniu (2), Wrocławiu (1), Lublinie (1), Zabrzu (1). Liczba wspartych ośrodków o wysokim 
potencjale badawczym ogółem przekroczyła założoną wartość, podobnie jak liczba przedsiębiorstw 
korzystających z usług badawczych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury 
B+R. Kończący się okres trwałości umożliwi także szersze wykorzystanie komercyjne obiektów, stąd 
też – zgodnie z deklaracjami beneficjentów – należy spodziewać się zwielokrotnienia rezultatów. 

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu podzielono między poziom krajowy (PO IG, PO KL) oraz 
regionalny (RPO i komponent regionalny PO KL), dodatkowo obejmując preferencyjnym wsparciem 
Polskę Wschodnią poprzez PO RPW. Realizowano zarówno projekty twarde (infrastruktura 
i doposażenie IOB, uzbrajanie terenów inwestycyjnych) i miękkie (sieci współpracy, doradztwo dla 
przedsiębiorstw oraz ich internacjonalizacja). Demarkacja generalnie opierała się o zasięg 
funkcjonowania IOB oraz zakres świadczonych usług, czemu odpowiadały limity finansowe w danym 
programie. Odstępstwa od demarkacji były jednak możliwe dzięki umieszczaniu projektów na 
indykatywnych listach projektów kluczowych.  

Wsparcie infrastruktury IOB nie było poparte wcześniejszymi analizami strategicznymi. Szeroki zakres 
działalności samych instytucji nie sprzyjał kreowaniu polityki względem IOB, zależnej od różnych 
resortów administracji centralnej oraz podległych im instytucji (PARP, NCBR, ARP). Tym samym 
rozkład wsparcia IOB wynikał raczej z potencjału absorpcyjnego istniejących ośrodków, czynników 
politycznych (indykatywne listy projektów kluczowych) oraz działań samorządów województw.  

Ze względu na problematyczną typologię instytucji otoczenia biznesu oraz uznaniowo stosowane 
kategorie interwencji w tym zakresie, trudno dokładne oszacować skalę wsparcia IOB w okresie 2007-
2013. Dane z ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw 
wskazują, że fundusze UE na lata 2007-2013 wsparły 136 instytucji otoczenia biznesu kwotą 
wysokości ok. 1,82 mld złotych, przy czym środki te rozłożyły się nierównomiernie między 
województwami (najwięcej trafiło do województw mazowieckiego, małopolskiego i kujawsko-
pomorskiego; najmniej - opolskiego). Do tych wyników należy jednak podchodzić z dużą ostrożnością.  
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 W raporcie rozdzielamy infrastrukturę dydaktyczną uczelni wyższych oraz wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu z B+R. 
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Nie ulega natomiast wątpliwości, że fundusze 
europejskie zmieniły krajową strukturę instytucji 
otoczenia biznesu. W 2007 roku większość IOB 
stanowiły ośrodki przedsiębiorczości (głównie 
wspomniane ośrodki szkoleniowo-doradcze), 
natomiast w 2014 roku udział pozabankowych 
instytucji finansowych (często obsługujących 
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe ze środków 
RPO) oraz ośrodków innowacji był wyższy. 
Najbardziej widoczne zmiany dotyczyły ośrodków 
innowacyjności, których infrastruktura niemal 
całkowicie powstała dzięki wsparciu UE. W 
okresie 2007-2014 liczba parków 
technologicznych wzrosła w Polsce prawie 
trzykrotnie (z 15 do 42), zaś o połowę zwiększyła 
się liczba inkubatorów technologicznych (z 16 do 
24). 

 
Wykres 45. Struktura IOB w Polsce w roku 2007 i 2014 

 

Źródło: opracowanie na podstawie SOOiPP (2015) 

Wszystkie istniejące w 2017 roku parki technologiczne korzystały ze środków PO IG (głównie 
Działanie 5.3), PO RPW (Działanie 1.3) lub regionalnych programów operacyjnych. Po ustaniu 
wsparcia część mniej stabilnych instytucji zaprzestała świadczenia usług biznesowych. W 
największym stopniu dotyczyło ośrodków szkoleniowo-doradczych oraz inkubatorów 
przedsiębiorczości. Spowodowało to spadek liczby IOB ogółem, najsilniej widoczny w małych 
i średnich miastach oraz gminach miejsko-wiejskich. 
 
Jednocześnie IOB – szczególnie duże ośrodki 
innowacyjności takie jak parki i inkubatory 
technologiczne oraz centra transferu technologii 
zamiast uniezależniać się finansowo poprzez 
oferowanie usług komercyjnych, coraz silniej 
bazują na środkach sektora publicznego. Udział 
dochodów własnych w porównaniu z 2007 r. w 
przypadku wszystkich trzech rodzajów ośrodków 
innowacji zmalał, przy czym w większości były to 
dochody z wynajmu powierzchni.13 
Niedopasowana oferta do potrzeb 
przedsiębiorców oraz niewielki popyt na usługi 
proinnowacyjne sprawiają, że instytucje 
otoczenia biznesu podejmują łatwiejsze działania, 
nie zawsze odpowiadające ich pierwotnej misji. 

Wykres 46. Udział dochodów własnych w budżetach 
ośrodków innowacyjności w Polsce w 2007 i 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOOiPP 
(2015) 
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 Wykres oparty jest na sprawozdaniach z działalności tych ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości, 
które wzięły udział w badaniu SOOiPP (2015).  
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Pomimo nie zawsze korzystnych zjawisk 
na poziomie mikro, poziom 
innowacyjności mierzony liczbą 
wynalazków zgłoszonych do 
Europejskiego Urzędu Patentowego w 
2013 roku ponad dwukrotnie 
przekroczył poziom założony w NSRO. 
Pytanie, jaki wkład w poprawę tego 
wskaźnika wniosły instytucje otoczenia 
biznesu pozostaje jednak otwarte. W 
2015 roku nastąpiła także istotna 
zmiana strukturalna, jeśli chodzi o udział 
przedsiębiorstw przemysłowych 
współpracujących w ramach klastrów.  

Wykres 47. Liczba wynalazków zgłoszonych do EPO oraz 
współpraca wybranych przedsiębiorstw w klastach 

 

Źrodło: opracowanie na podstawie bazy STRATEG 
 
Również wkład interwencji w IOB we wskaźniki współpracy małych, średnich i dużych firm 
szacowany jest na ok. 8% w 2015 roku. Być może wykształcone w okresie 2007-2013 struktury 
współpracy zaprocentują szybszym wzrostem poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności 
w najbliższych latach. 
 

4.3 Podsumowanie i ocena interwencji  

Podsumowując, wsparcie konkurencyjności i innowacyjności było obok transportu najsilniej 
wspartym obszarem prowadzenia polityk rozwoju. Projekty bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego 
miały istotny wpływ na poziom inwestycji na poziomie całego kraju. Ich łączna wartość stanowiła ok. 
7,7% całkowitych nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2015. 

 Badania kontrfaktyczne wykazały istotny wpływ interwencji na podjęcie działalności 
innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. W przypadku dużych przedsiębiorstw, realizacja 
projektów przyczyniła się wzrostu całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP), co 
poprawiało ich efektywność i konkurencyjność rynkową.  

 W przypadku beneficjentów priorytetu 4 PO IG odnotowano również pozytywny wpływ na 
wielkość eksportu oraz stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej.  

 Mniej jednoznaczny wpływ analizy kontrfaktyczne wskazały na wpływ wsparcia na wskaźniki 
konkurencyjności przedsiębiorstw. Realizacja projektów przyczyniła się do większego niż 
u nie-beneficjentów wzrostu nadwyżki wypracowywanej przez przedsiębiorstwa 
(wynagrodzeń, a w przypadku PO IG – również zysku netto), ale nie wpływała na skalę ich 
działalności (w tym przychody ze sprzedaży).  

 Niejasny był wpływ wsparcia na działalność inwestycyjną – zasadniczo nie odnotowano 
wpływu netto na poziom inwestycji, choć jednocześnie zidentyfikowano oddziaływanie 
interwencji na wartość środków trwałych. Na poziomie makroekonomicznym wpływ 
interwencji na wyniki finansowe (tj. zyski oraz stopę zwrotu oraz przychody ze sprzedaży) 
jest znaczący.  

 Wpływ interwencji na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw był natomiast ograniczony. 
Firmy najbardziej skorzystały na dofinansowaniu udziału w targach oraz – w części 



 

32 
 

przypadków – tworzonych Planach Rozwoju Eksportu. Ogółem, nie udało się jednak 
znacząco wpłynąć na strukturę towarową i geograficzną polskiego eksportu. 

W porównaniu do prowadzenia działalności gospodarczej, obszar prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej był dużo silniej zależny od interwencji funduszy europejskich. Wyniki 
przeprowadzonych badań i analiz w tym obszarze wskazują, że pomimo przekroczenia większości 
założonych wskaźników rezultatu (w PO IG) oraz niewątpliwej poprawy warunków prowadzenia 
badań naukowych oraz usług otoczenia biznesu, korzyści z projektów infrastruktury B+R dotyczą 
przede wszystkim świata nauki, nie biznesu. Nie udało się zatem w zrealizować zasadniczego 
założenia interwencji, jakim była lepsza współpraca tych dwóch sfer. Wydaje się jednak, że w tej 
mierze przynajmniej tak samo ważne są regulacje prawne, komplementarna polityka względem 
badań podstawowych, a także równoległe inwestycje w kapitał ludzki. Abstrahując od tego, należy 
zauważyć, że środki unijne stanowiły bardzo ważne źródło finansowania działalności B+R w sektorze 
przedsiębiorstw (patrz ramka). 

Ramka 1. Mechanizm interwencji wykorzystanych przy wsparciu działalności B+R 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

niewielkie nakłady na 
działalność badawczo-

rozwojową w skali 
całej gospodarki, 

szczególnie w sektorze 
przedsiębiorstw 

dotacje na prace 
badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw 

wsparcie bezzwrotne pozwala 
na realizację projektów, które 
nie mają szansy na zdobycie 
finansowania na warunkach 

komercyjnych 

w latach 2008-2015 
wzrost nakładów na B+R 

w sektorze 
przedsiębiorstw z 0,19% 
PKB do 0,47%, z czego 

około 1/3 zmiany można 
przypisać polityce 

spójności 

przykład działania mechanizmu 

Działanie 1.4-4.1 PO IG  
(ponad 1000 projektów badawczo-rozwojowych w firmach o łącznej wartości 2 mld zł) 

Źródło: Opracowanie własne 

Obszar otoczenia biznesu był natomiast jedną z tych sfer polityki publicznej, które bezpośrednio 
i w największym stopniu rozwinęły się dzięki środkom UE. Większość ośrodków innowacyjności 
w Polsce powołano dzięki PO IG, RPO lub PO RPW. Przytoczone dane wskazują, że podaż funduszy 
unijnych powoduje nawet okresowe zakłócenia działalności części IOB, co ma przełożenie na zmiany 
ilościowe ogółu instytucji. Z analizy zakresu oraz efektów interwencji w omawianym obszarze oraz 
przeglądu wyników ewaluacji i innych dostępnych danych wynika kilka zasadniczych wniosków: 

 wsparcie znacząco poprawiło warunki techniczne świadczenia usług, zwiększyło podaż 
powierzchni pod inkubację innowacyjnych firm, wyposażenie w sprzęt oraz dostęp do 
specjalistycznych usług (m.in. laboratoriów). Pojawiły się niekiedy pierwsze instytucje 
otoczenia biznesu w obszarach „białych plam” (np. Polsce Wschodniej), choć fundusze 
europejskie per saldo oraz per capita i tak w największym stopniu wspierały IOB w 
ośrodkach o największym potencjale – zwłaszcza stolicach województw oraz miastach 
subregionalnych. Problemem pozostaje jednak zbyt silne umocowanie większości instytucji 
otoczenia biznesu w środowisku regionalnym (80%), co utrudnia ich stopniowe 
odchodzenie od środków publicznych.  

 przeznaczone środki na IOB nie przełożyły się dotychczas na wzrost innowacyjności 
przedsiębiorstw. Świadczy o tym struktura finansowania instytucji otoczenia biznesu, 
w której udział dochodów ze świadczenia usług badawczych oraz proinnowacyjnych 
pozostaje na jednej z dalszych pozycji. Część ośrodków innowacji ze względu na 
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niestabilność finansową przyjmuje strategie adaptacyjne, zajmując się działaniami mniej 
wymagającymi lub niekoniecznie najważniejszymi z punktu widzenia ich pierwotnej misji, co 
istotnie obniża efektywność interwencji. Sytuacja ta dotyczy szczególnie parków 
technologicznych, do których środki europejskie trafiły w największej skali.  Wraz z 
napływem środków UE perspektywy 2014-2020 oraz większym naciskiem na efektywność 
systemu świadczenia usług przedsiębiorcom rola w kreowaniu innowacyjności powinna być 
większa.   

 fundusze UE w niewielkim stopniu przyczyniły się do powstania trwałych struktur 
współpracy w ekosystemie innowacyjnym. Zaledwie 7 klastrów w Polsce w 2016 roku 
zaliczono do silnych klastrów o znaczeniu ponadnarodowym, co przy ich ogólnej liczbie 
wynoszącej prawie 200 wskazuje, że większość wspartych inicjatyw pozostała wątła i 
efemeryczna. W przypadku niektórych regionów stały się one jednak zaczątkiem budowania 
inteligentnej specjalizacji, na co może wskazywać przyrost udziału innowacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze współpracy innowacyjnej. 

 Programy perspektywy finansowej 2007-2013 wpłynęły również na strukturę IOB, w ramach 
której coraz większą rolę odgrywają poza bankowe instytucje finansowe. Wsparcie 
tworzenia oraz dokapitalizowanie tych podmiotów było jednym z działań zwiększających 
dostęp do finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstw, które znalazły się w luce 
finansowej, nieposiadających dostępu do kredytu w komercyjnych instytucjach finansowych 
(patrz ramka). 

Ramka 2. Mechanizm interwencji wykorzystany przy wsparciu inwestycji z wykorzystaniem instrumentów finansowych    

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

luka finansowa w 
sektorze 

przedsiębiorstw – 
część firm nie ma 

dostępu do kredytu w 
komercyjnych 
instytucjach 
finansowych 

instrumenty finansowe – 
pożyczki i poręczenia 

pożyczki – skierowane do 
firm, które (np. z uwagi na 

krótki okres działalności) nie 
są objęte ofertą sektora 

bankowego 
 

poręczenia – skierowane do 
firm, które nie mogą uzyskać 

kredytu z uwagi na brak 
zabezpieczenia 

dodatkowe inwestycje w 
gospodarce o wartości 
prawie 9 mld zł (łączna 

wartość pożyczek i 
poręczonych kredytów), 

środki pozostają w 
dalszym obrocie po 

zakończeniu realizacji 
projektów 

przykład działania mechanizmu 

bezpośrednie dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych lub formuła z menedżerem funduszu 
łącznie w ramach regionalnych programów operacyjnych wsparcie trafiło do prawie 50 tys. ostatecznych 

odbiorców 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Na potrzeby przygotowania niniejszego rozdziału wykorzystano następujące opracowania: 

 

1. EGO, Ocena stanu realizacji 1. i 2. Priorytetu PO IG w połowie okresu programowania, Warszawa, 2011 

r. 

2. Gorgol P., Kotrasiński J., Weremiuk A., Metaewaluacja wyników badań PO IG 2007-2013, Warszawa, 

2012 r. 

3. IBS, Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013, Warszawa, 2012 r. 

4. imapp, IBS, Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2016 r. 

5. imapp, IBS, Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 
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na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R - projekt raportu, Warszawa, 2017 r. 

6. Millward/Brown, OPI, Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007-

2013, Warszawa, 2014 r. 

7. MR, Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2015 r., 

Warszawa, 2015 r. 

8. NBP, Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa, 2016 

r. 

9. NIK, Informacja o wynikach kontroli: Działalność ośrodków innowacji, Warszawa, 2016 r. 

10. PAG Uniconsult/Laboratorium Badań Społecznych, Ewaluacja komplementarności i efektywności 

wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców, Warszawa, 2012 r. 

11. PAG Uniconsult/Maciej Ciechanowicz Mands - Badania Rynku i Opinii, Raport końcowy przygotowany w 

ramach ewaluacji pn. Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW, Warszawa, 2016 r. 

12. SOOiPP, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Poznań/Warszawa, 2015 r. 

13. WiseEuropa, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój 

przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa, 2017 r. 

14. World Bank, Poland Catching-Up Regions. Overview Report, Warszawa, 2017 r. 

15. WYG PSDB/Evalu, Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach Działania 5.3 

Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych, 

Warszawa, 2016 r. 
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5 Transport 

Transport to obszar tematyczny, na który przeznaczono najwięcej środków w perspektywie 
finansowej 2007-2013. Alokacja w wysokości 113,6 mld zł, stanowiła 28% dofinansowań ze środków 
unijnych. Większość tej kwoty (ponad 60%) skonsumowały inwestycje drogowe. 

infrastruktura drogowa  w tym drogi krajowe/TEN-T 
w tym drogi 

regionalne/lokalne 

71,2 mld zł 53,4 mld zł 17,8 mld zł 

transport kolejowy: w tym infrastruktura w tym tabor 

19,7 mld zł 15,9 mld zł 3,8 mld zł 

transport miejski: 
w tym ścieżki 

rowerowe 

w tym inteligentne 
systemy 

transportowe 

w tym pozostałe 
inwestycje związane z 
transportem miejskim 

16,5 mld zł 0,4 mld zł 0,5 mld zł 15,6 mld zł 

transport wodny i lotniczy: w tym transport lotniczy W tym transport wodny 

5,4 mld zł 2,3 mld zł 3,1 mld zł 
 

Wykres 48. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na transport w ramach programach perspektywy 
finansowej 2007-2013 

 
W Polsce zdecydowanie więcej, niż w pozostałych 
krajach V4+4 przeznaczono na wsparcie projektów 
drogowych. Jednocześnie, nieco mniej alokowano 
na inwestycje kolejowe oraz transport 
multimodalny. Przy czym warto pamiętać, że 
wsparcie infrastruktury multimodalnej z reguły 
uwzględniaja także projekty powiązane z koleją. 
Choć w wartościach względnych alokacja na porty 
lotnicze jest zaledwie o 0,4 punkta procentowego 
wyższa niż średnia dla V4+4, to w wartościach 
bezwzględnych Polska przeznaczyła na ten cel jedne 
z najwiekszych środków w UE (obok Hiszpanii).  Ze 
względu na brak dostępu do morza niektórych 
krajów V4+4 i zróżnicowane warunki nawigacyjne 
na rzekach, trudno porównywać alokacje na 
szerokorozumiany  transport wodny. 

Wykres 49. Alokacja na poszczególne obszary wsparcia - 
różnica w punkach procentowych w porównaniu ze 

średnią dla V4+4 
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5.1 Punkt wyjścia i założenia interwencji 

Rozwój infrastruktury transportowej widziano w NSRO 2007-2013 jako jedno z działań koniecznych dla 
poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki (cel 3 NSRO Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski). Wsparcie 
przyznane w ramach programów perspektywy finansowej 2007-2013 pozwolić miało na pokonanie 
istniejących barier infrastrukturalnych, tworząc jednocześnie możliwości do umiejętnego 
wykorzystania szans, wynikających z położenia geograficznego Polski na przecięciu międzynarodowych 
szlaków tranzytowych. Z tego powodu rozbudowa infrastruktury służyć miała nie tylko poprawie 
połączeń wewnątrz krajowych, ale połączenia krajowego systemu transportowego z sieciami 
międzynarodowymi. Interwencja objęła wszystkie gałęzie transportu, od infrastruktury transportu 
drogowego, przez kolejowy i lotniczy po morski (głównie za sprawą rozbudowy infrastruktury portów 
morskich) oraz multimodalny.  
 

U progu perspektywy finansowej 2007-2013 sieć 
dróg szybkiego ruchu nie przekraczała 1000 km 
(było to około 0,3% całej sieci, zdominowanej 
przez drogi gminne i powiatowe), składało się na 
to 663 km autostrad oraz 297 km dróg 
ekspresowych. Ich stosunkowo niewielka długość 
oraz rozproszona struktura nie zapewniała 
ciągłości ruchu między głównymi ośrodkami 
metropolitalnymi w kraju, jak również na żadnej z 
międzynarodowych tras tranzytowych. Wyraźnie 
brakowało także dobrze ukształtowanej 
przelotowej sieci dróg w większości miast.  

typ drogi długość w 2006 r. 

drogi powiatowe i gminne 335 672,6 km 

drogi wojewódzkie i krajowe 45 982,9 km 

drogi szybkiego ruchu 959,9 km 

 
Problemem był nie tylko brak wystarczająco 
gęstej sieci dróg, ale i stan techniczny istniejących 
połączeń. W 2005 r. nawierzchnia mniej niż 
połowy dróg krajowych oceniana była jako dobra. 
Nieco ponad jedna czwarta była w stanie 
niezadowalającym, a niemal tyle samo w złym. 
Łącznie, ponad połowa dróg wymagała mniej lub 
bardziej pilnych remontów. Przekładało się to na 
poziom bezpieczeństwa na drogach. W 2006 r. 
wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców wynosił 13,7, czyli niemal 
dwukrotnie więcej niż średnia dla UE-15 (7,6). 

Wykres 50. Stan nawierzchni dróg w 2005 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 51. Długość torów o prędkościach przejazdowych w 
danym przedziale – 2010 r.  

Źródło: Opracowanie własne 

Obok gęstości i stanu sieci dróg, wyzwaniem 
przed 2007 r. był transport kolejowy. Jedynie 
około jedna trzecia linii kolejowych 
charakteryzowała się dobrym stanem 
technicznym i wymagała jedynie bieżącej 
konserwacji i utrzymania. Drugie tyle oceniano 
jako dostatecznie dobre, jednak wymagające 
zwiększonego zakresu robót naprawczych w 
obliczu postępującej degradacji. 
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Stan techniczny pozostałych linii oceniano jako niedostateczny, wymagający 
wprowadzenia poważnych ograniczeń prędkości lub wstrzymania eksploatacji. 
Jakość infrastruktury przekładała się na czas przejazdu. Mniej niż 40% długości 
torów umożliwiało podróżowanie z prędkościami powyżej 80 km/h, a mniej niż 
10% z prędkościami 120 km/h i więcej. Istotnym problemem był w 
szczególności brak szybkich połączeń pomiędzy najważniejszymi miastami kraju 
oraz włączenie sieci transportu kolejowego w TEN-T. 

Niezadowalająca oferta przewozowa (spadająca z roku na rok praca 
eksploatacyjna) wraz z niską jakością świadczonych usług (niewygodny tabor, 
długi czas przejazdu, liczne awarie) skutkowały spadkiem popularności 
przewozów kolejowych.  Wielkość pracy przewozowej kolei spadła z 24 mld 
paskm (pasażerokilometr) w 2000 r. do 18 mld paskm w 2006 r.  

Niezadowalająca była również oferta przewozów towarowych, szczególnie 
intermodalnych. Problemy w ich przypadku dotyczyły: niskiej prędkości, 
niewystarczającej sieć terminali przeładunkowych oraz braku nowoczesnych 
rozwiązań umożliwiających monitorowanie przesyłek. Wszystko to skutkowało 
stopniowym przejmowaniem transportu towarów przez transport 
samochodowy. Problemy transportu dotyczyły również transportu publicznego 
w miastach. Niska jakość taboru transportu publicznego (autobusów, 
trolejbusów, tramwajów) oraz stan infrastruktury transportowej (m.in. stan 
torów tramwajowych oraz brak wydzielonych pasów) miały negatywny wpływ 
na popularność tej formy podróżowania. 

spadek pracy 
przewozowej 

kolei 
pomiędzy 

2000 a 2006 r. 

25% 
(paskm) 

Spośród różnych gałęzi transportu, relatywnie 
dobrze oceniany był stan infrastruktury 
portów lotniczych. Jednak ich przepustowość 
nie odpowiadała dynamicznemu wzrostowi 
ruchu lotniczego, który znacznie przewyższał 
średnią europejską. W 2006 r. polskie lotniska 
obsłużyły ponad 15,3 mln pasażerów, tj. o 
ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Dla 
porównania średni wzrost liczby 
obsługiwanych pasażerów wynosił wówczas w 
Europie 6,3% rocznie. W 2009 r. liczba 
pasażerów obsłużonych na polskich lotniskach 
wynosiła już ponad 20 mln osób. Oznaczało to 
wykorzystanie 71% przepustowości portów. 
Szybko rosnąca popularność tej formy 
transportu oznaczała potrzebę rozbudowy 
największych lotnisk, w celu zapewnienia ich 
sprawnego funkcjonowania. 

Wykres 52. Przepustowość polskich portów lotniczych w 
sieci TEN-T w 2005 r. (mln pasażerów) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ewaluacja 

efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w 
ramach POIiŚ, Agrotec, Warszawa 2013 
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Podobnie jak w przypadku transportu 
lotniczego, również w przypadku transportu 
morskiego stan infrastruktury 4 
najważniejszych portów morskich (w Gdańsku, 
Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu) oceniany był 
jako niewystarczający do efektywnego 
konkurowania z innymi portami bałtyckimi. 
Problemem był zarówno dostępu od strony 
morza, jak i od strony lądu (infrastruktura 
drogowa i kolejowa). Jej stan wpływał na 
wydłużenie czasu przeładunków, zwiększenie 
kosztów obsługi i ograniczenie oferty portów. 

Wykres 53. Przeładunki w polskich portach handlowych w 
2006 r. [mln t] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – 
wyniki działalności 2006, GUS, Warszawa 2007. 

 

5.2 Charakterystyka i efekty interwencji 

5.2.1 Infrastruktura drogowa  

 
Rozwój infrastruktury drogowej był przedmiotem 
interwencji zarówno w ramach programów 
centralnych, jak w programach regionalnych. W 
tych pierwszych skoncentrowano się rozwoju 
infrastruktury drogowej o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym. Podczas gdy w RPO 
wspierano drogi regionalne oraz lokalne. Ponad 
60% dostępnego wsparcia przeznaczono na 
rozwój sieci autostrad. Około jedna czwarta 
przyznanego dofinansowania skonsumowana 
została przez inwestycje obejmujące drogi 
regionalne.   

Wykres 54. Dofinansowanie UE wg. kategorii dróg i programu 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Inwestycje w ramach NSRO w obszarze 
transportu drogowego pozwoliły na budowę 
ponad 450 km autostrad i blisko 930 km dróg 
ekspresowych. Została uzyskana ciągłość tras 
dwujezdniowych na wielu kluczowych 
połączeniach między miasta wojewódzkimi i w 
korytarzach sieci TEN-T. 
 
Wybudowano łącznie 112 obwodnic, z czego 
zdecydowana większość (65) została 
sfinansowana dzięki środkom regionalnych 
programów operacyjnych. Ponad 520 km nowych 
dróg gminnych i ponad 170 dróg powiatowych 
została zbudowana także dzięki środkom z RPO.  
 

Wykres 55. Przyrost długości autostrad i dróg ekspresowych w 
sieci TEN-T 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Poprawiła się także jakość dróg wojewódzkich, z 
których przebudowano 2683 km, a dodatkowo 
wybudowano blisko 270 km nowych dróg w tej 
kategorii, z czego duży udział stanowiły 
obwodnice miast małej i średniej wielkości. Skok 
jakościowy dotyczył także dróg gminnych i 
powiatowych, które stanowią największy udział 
(odpowiednio 58,7% i 29,8%) w całej sieci 
drogowej. Łącznie przebudowano ponad 6,6 tys. 
km dróg tych kategorii. 

typ drogi 
km 

wybudowanych 
dróg 

km 
przebudowanych 

dróg 

drogi krajowe 31,79 340,0     

wojewódzkie 269,53 2 683,3     

powiatowe 173,42 4 273,4     

W efekcie zrealizowanych inwestycji poprawiła się 
dostępność transportowa regionów, mierzona 
Wskaźnikiem Międzygałęziowej Dostępności 
Drogowej.14 Kluczowe znaczenie w zmianę 
poziomu tego wskaźnika miały inwestycje z PO IŚ, 
odpowiadające za niemal 9% obserwowanej 
poprawy. Podczas gdy efekty PO RPW 
odpowiadają za 0,14% zmiany a wszystkich 
programów regionalnych łącznie za 0,5%. Znaczny 
wzrost długości autostrad i dróg ekspresowych 
doprowadził nie tylko do poprawy dostępności 
transportowej regionów. Istotnie poprawił się 
również poziom skomunikowania głównych miast 
poszczególnych regionów, stanowiących ich 
najważniejsze ośrodki gospodarcze. Obecnie 13 z 
18 stolic wojewódzkich jest połączonych z siecią 
autostrad i dróg ekspresowych. 

Wykres 56. Udział w zmianie wskaźnika Drogowej Dostępności 
Transportowej WDDT II 

 
Źródło: T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Oszacowanie 
wartości WMDT i wskaźników gałęziowych 2007-2013 na 

potrzeby ewaluacji ex post NSRO 2007-2013. 
W okresie wdrażania interwencji z programów 
perspektywy 2007-2013 znacznie wzrósł odsetek 
dróg krajowych o dobrym stanie nawierzchni. 
Z drugiej strony w okresie od 2010 r. dynamika 
wzrostu długości sieci dróg szybkiego ruchu była 
dużo wyższa niż przyrost sieci dróg krajowych 
ogółem i jeszcze wyższa niż przyrost dróg 
o niezadawalającym lub złym stanie nawierzchni. 
Oznacza to, że wzrastająca długość nowych dróg 
szybkiego ruchu (nowo oddanych do użytku, 
o pożądanej nawierzchni) odbywa się przy dość 
dynamicznej degradacji stanu nawierzchni 
pozostałych dróg krajowych (wzrost dla poziomu 
ostrzegawczego i krytycznego, pomimo 
zwiększającej się sieci dróg ogółem).  

odsetek dróg krajowych o dobrym stanie 
nawierzchni (sieć zarządzana przez GDDKiA) 

2006 2015 

53,2% 61,8% 

dynamika przyrostu dróg od 2010 r. oraz zmiana 
stanu nawierzchni  

dynamika wzrostu długości sieci 
dróg szybkiego ruchu 

99% 

przyrost sieci dróg krajowych 
ogółem 

19,1% 

przyrost dróg o niezadawalającym 
lub złym stanie nawierzchni 

11,6% 

                                                           
14

 Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej, w tym wypadku dostępności drogowej to model 
potencjału (dostępność potencjałowa), pokazujący sumę relacji transportowych pomiędzy ośrodkami 
/regionami (jest on liczony oddzielnie dla transportu na poziomie gmin, powiatów, województw, 
makroregionów oraz kraju), uwzględniający czas przejazdu pomiędzy nimi i ich znaczenie w systemie 
transportowym. 
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Powyższe uwagi przynajmniej częściowo tłumaczą 
wciąż niezadowalający poziom bezpieczeństwa na 
drogach. Pomimo tego, że liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków w ruchu drogowym systematycznie 
spada, nie zmienia to faktu, że Polska nadal 
pozostaje pod tym względem jednym z najmniej 
bezpiecznych krajów Europy. Wskaźnik dotyczący 
liczby ofiar śmiertelnych wyniósł w Polsce w 2015 
r. 7,7 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy dla 
krajów UE28 wynosi 5,1. Paradoksalnie źródłem 
braku oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa bywa 
poprawa parametrów drogi, która pozwala 
kierowcom samochodów na osiąganie wyższych 
prędkości, w konsekwencji doprowadzając do 
kolizji i wypadków. 

Wykres 57. Liczba ofiar w wypadkach drogowych na 100 
tys. mieszkańców w latach 2006-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

5.2.2 Transport kolejowy 

Wsparcie transportu kolejowego 
skoncentrowane zostało na rozwoju 
infrastruktury kolejowej i, uzupełniająco, 
wymianę oraz modernizację taboru 
kolejowego. Głównym źródłem finansowania 
tych inwestycji był PO IŚ w ramach, którego 
wpisano główne linie kolejowe na 
połączeniach krajowych i międzynarodowych. 
W RPO realizowano projektu obejmujące 
połączenia regionalne.  

Dostępne wsparcie pozwoliło na przebudowę 
łącznie 3636 km szlaków kolejowych, tj. około 
18% wszystkich czynnych linii. Na długości 
1300 km umożliwiło to zwiększenie 
dopuszczalnej prędkości przewozowej powyżej 
160 km/h. 

Środki UE pozwoliły również na zakup 
i modernizację łącznie 566 jednostek taboru 
kolejowego. Lwia część tych zakupów możliwa 
była dzięki PO IŚ. Łącznie programy NSRO 
odpowiadają za niemal 85% wszystkich 
inwestycji w tabor zrealizowanych w okresie 
ich wdrażania. 

Wykres 58. Łączna wartość dofinansowania UE projektów 
kolejowych – mld zł 

 

Wykres 59. Liczba jednostek taboru kolejowego zakupionych i 
zmodernizowanych w ramach projektów  

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Modernizacja linii kolejowych przyniosła 
odczuwalne efekty w poprawie dostępności 
transportowej. Podobnie jak w przypadku 
infrastruktury drogowej, również w obszarze 
transportu kolejowego wiodącą rolę 
odgrywało wsparcie z PO IŚ. Program centralny 
odpowiadał za 4,85% zmiany wskaźnika 
dostępności transportowej, przy wkładzie RPO 
na poziomie 1,09%.  

Jednocześnie, w porównaniu z 2006 r. 
obniżeniu z 6,5 do 6,2 uległ wskaźnik gęstości 
linii kolejowych na 100 km.2 Wynika to z faktu 
większej skali wyłączania z użytkowania 
wybranych linii kolejowych, w porównaniu 
z budową nowych połączeń. 

Inwestycje zrealizowane w analizowanym 
okresie pozwoliły na zwiększenie średniej 
prędkości komunikacyjnej na czynnych liniach 
o 9 km/h. Co do zasady, długość odcinków linii 
kolejowych, na których nastąpił wzrost 
prędkości komunikacyjnej zdecydowanie 
przeważa nad odcinkami, na których prędkość 
ta się zmniejszyła. Warto przy tym odnotować, 
że przyspieszenie dotyczy głównych linii 
kolejowych, po których porusza się najwięcej 
pociągów, natomiast spadki notowane są 
przeważnie na liniach drugorzędnych.  
Po początkowych obniżkach wywołanych 
wydłużeniem czasu przejazdu w związku 
z prowadzonymi pracami infrastrukturalnymi, 
od 2014 r. widoczne jest również odbicie w 
pracy przewozowej w przewozach 
pasażerskich. Jednak poziom osiągnięty w 
2016 r. oznacza jedynie powrót do poziomu z 
przełomu lat 2008/2009, tj. sprzed rozpoczęcia 
największych utrudnień modernizacyjnych. 

udział linii kolejowych 
zmodernizowanych w wyniku 

wsparcia w całkowitej długości 
czynnych linii kolejowych 

18% 

udział NSRO w łącznej skali 
wymiany i modernizacji taboru 

kolejowego w okresie wdrażania 
interwencji 

85% 

średnia prędkość komunikacyjna 

2010 2016 

60,5 km/h 69,5 km/h 

Wykres 60. Prędkość komunikacyjna  
na liniach kolejowych 2010 i 2016 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

praca przewozowa w transporcie pasażerskim 

2014 2016 

16,1 mld paskm 19,2 mld paskm 
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5.2.3 Transport miejski  

Zdecydowaną większość unijnych środków 
związanych z transportem miejskim przyznanych 
Polsce przeznaczono na inwestycje realizowane w 
ramach programów krajowych – PO IŚ i PO RPW. Były 
to inwestycje duże, często o charakterze 
ponadlokalnym, na ogół umożliwiające realizację 
projektów planowanych od wielu lat i niemożliwych 
do sfinalizowania bez zewnętrznego wsparcia. 
Pozostałe środki rozdysponowano w ramach RPO 
poszczególnych województw, przeznaczając je na 
mniejsze projekty o charakterze lokalnym. 

Wykres 61. Łączna wartość dofinansowania UE projektów z 
zakresu transportu miejskiego – mld zł 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wsparcie przeznaczyć można było na zakup i modernizację taboru autobusowego, tramwajowego 
i trolejbusowego oraz budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, ścieżek rowerowych 
oraz budowę systemów ITS. Wsparcie programowych o krajowym zasięgu umożliwiło przede wszystkim 
realizację od dawna planowanych inwestycji o dużym wpływie na rozwój metropolii i regionów. W 
Warszawie pozwoliło to na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra, w Olsztynie zbudowano od 
podstaw nową sieć tramwajowej oraz kupiono tabor. Do tego wybudowano nowe odcinki linii 
tramwajowych: w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
Projekty realizowane w ramach RPO dotyczyły najczęściej zakupu taboru autobusowego, znacznie tańszego 
i łatwiejszego w realizacji w porównaniu z inwestycjami infrastrukturalnymi. 
 

Dzięki dostępności środków unijnych, których 
przydzielanie premiuje przyjazny środowisku 
transport zbiorowy, w ostatnich pięciu latach 
znacząco rozbudowano infrastrukturę tramwajową i 
trolejbusową. Niemal wszystkie miasta eksploatujące 
tramwaje lub trolejbusy zrealizowały inwestycje 
infrastrukturalne, dodatkowo od podstaw 
zbudowano nowy system tramwajowy w Olsztynie. 
Umożliwiło to wydłużenie tras tramwajowych w skali 
całego kraju o ok. 15% i trolejbusowych o ok. 30%. 

 
PO IŚ 

pozostałe 
programy 

km wybudowanej 
sieci transportu 

szynowego  
56,39 29,41 

km długość 
przebudowanej 
sieci transportu 

szynowego  

191,92 13,66 

km długość 
wybudowanej sieci 

trolejbusowej  
0,72 28,52 

km długość 
przebudowanej 

sieci trolejbusowej  
4,83 11,50 

 
Na stan taboru komunikacji miejskiej duży wpływ miały dofinansowania z NSRO. W perspektywie 
finansowej 2007-2013 wsparto zakup niemal 1500 autobusów, a także prawie 600 tramwajów i niemal 100 
trolejbusów. W niektórych mniejszych miastach umożliwiło to jednorazową wymianę całej floty, w 
większości miast znacznie przyspieszyło odnowę taboru dokonywaną z własnych środków. Nie udało się 
jednak istotnie obniżyć średniej wieku taboru autobusowego, która wynosi ok. 11 lat. Aż 40% pojazdów 
wciąż ma ponad 10 lat, zaś tylko 30% – 6 lat lub mniej. W przypadku taboru tramwajowego zakupy niemal 
nie wpłynęły na średnią wieku pojazdów – głównie dlatego, że przewoźnicy dokonują zakupów wiekowych 
wagonów na rynku wtórnym. 
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Inwestycje w transport zbiorowy pozwoliły na 
zahamowanie spadku liczby pasażerów 
w przewozach komunikacją miejską, w których 
od 2006 r. odnotowano spadek o blisko 0,3 mld 
pasażerów. Analiza wskaźnika dotyczącego 
zadowolenia pasażerów z transportu zbiorowego 
wskazuje, że dostrzegają oni efekty 
podejmowanych działań. Zadowolenie pasażerów 
wzrasta od 2011 r. tj. wraz z zakończeniem 
realizacji kolejnych projektów. Dla 2014 r. 
zanotowano wartość tego wskaźnika wyższą niż 
dla krajów UE25, co pozwala szacować, że w 
dłuższej perspektywie efekty inwestycji będą 
jeszcze lepiej oceniane, co może przełożyć się na 
dynamiczny wzrost liczby pasażerów. 

Wykres 62. Zadowolenie z transportu zbiorowego na tle 
liczby pasażerów w komunikacji miejskiej w Polsce 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 

5.2.4 Transport lotniczy i wodny 

Inwestycje z zakresu transportu lotniczego 
i wodnego wspierane były zarówno w PO IŚ 
jak i programach regionalnych. Przy czym 
transport wodny zdominowany był przez 
program centralny, w ramach którego 
realizowano inwestycje w największych 
portach morskich Polski.  Co do zasady w PO 
IŚ wspierano porty (lotnicze i morskie) 
działające w sieci TEN-T, podczas gdy w 
programach regionalnych skoncentrowano się 
regionalnych portach lotniczych oraz drogach 
śródlądowych. 

Wykres 63. Łączna wartość dofinansowania UE projektów z 
zakresu transportu lotniczego i wodnego – mld zł 

 

Inwestycje zrealizowane w omawianym 
okresie dotyczyły zarówno bezpośrednio 
infrastruktury portowej, jak i suprastruktury 
(np. urządzenia przeładunkowe), parametrów 
nawigacyjnych (np. pogłębienie akwenów, 
wzmocnienie nabrzeży, nowe wyposażenie 
cumownicze i odbojowe, umocnienie dna, 
poszerzenie przejścia wewnętrznego, nowe 
oznakowanie i oświetlenie nawigacyjne).  

 2005 r. 2015 r. 

udział Polski w całkowitych 
obrotach przeładunkowych 

bałtyckich portów 
7,3% 12,7% 

łączne obroty 
przeładunkowe polskich 

portów 

58,54 
mln ton 

80,9 
mln ton 

Efekty realizacji inwestycji obejmowały wzrost zdolności przeładunkowych, skrócenie czasu operacji 
przeładunkowych w łańcuchu lądowo-morskim, przyrosty obrotów ładunkowych, poprawę 
bezpieczeństwa obsługi statków i ładunków. Uruchomiono również nowe rodzaje usług 
przeładunkowych oraz serwisowych, co pozwoliło na znaczne zwiększenie konkurencyjności polskich 
portów w regionie Morza Bałtyckiego. Wszystko to pozwoliło na zwiększenie udziału Polski w 
całkowitych obrotach przeładunkowych bałtyckich portów o niemal 5,5% oraz zwiększenie obrotów 
ładunkowych względem 2007 r. o ponad 16% (do poziomu 69,7 mln t). W latach 2010-2015 łączna 
długość zdatnych do eksploatacji nabrzeży portowych zwiększyła się o ponad 3 tys. m, co stanowiło 
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wzrost o ponad 8,5%. Wpływ na to miały remonty, modernizacje oraz budowy nowych nabrzeży – 
także poza największymi portami. Przykładowo w Elblągu długość nabrzeży przeładunkowych wzrosła 
w tym czasie o 14%. Pomimo dużych inwestycji (jak autostrada A1) wciąż jednak polskie porty 
borykają się z problemem dostępności po stronie lądu. Przeprowadzone inwestycje w infrastrukturę 
drogową i kolejową (także na terenie samych portów) pozwoliły na przezwyciężenie największych 
barier rozwojowych i zwiększenie przepustowości terminali przeładunkowych. Wciąż jednak ich 
potencjał jest ograniczony ze względu na możliwości odwozu ładunkowych w szczytach 
przewozowych. 

Zrealizowane przy wsparciu unijnym inwestycje 
obejmujące porty lotnicze poprawiły ich 
przepustowość w godzinach szczytu, skróciły 
czas odpraw pasażerskich, poprawiły standard 
obsługi pasażerów i bezpieczeństwo portów 
lotniczych. Wsparciem zostały objęte zarówno 
lotniska sieci TEN-T, jak i lotniska regionalne. 
W ramach RPO województwa warmińsko-
mazurskiego zbudowano od podstaw nowy 
Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. 
Znaczącej poprawie uległo także 
skomunikowanie portów lotniczych z innymi 
środkami transportu za sprawą licznych 
inwestycji drogowych i kolejowych. Pozwoliły 
one na zwiększenie liczby miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców, znajdujących się w zasięgu 90-
minutowego czasu dojazdu do lotniska.  
 
W przypadku większości lotnisk w Polsce 
w okresie wdrażania interwencji widoczny jest 
wyraźny wzrost przepustowości lotnisk. Dzieje 
się tak pomimo zwiększonego ruchu 
odnotowanego na lotniskach Poznań-Ławica, 
Kraków-Balice, Warszawa-Okęcie, Bydgoszcz-
Szwederowo czy Wrocław-Strachowice. W 2015 
r. żadne z lotnisk nie przekraczało już poziomu 
80% wykorzystania przepustowości, podczas gdy 
w 2009 sytuacja taka zachodziła na 4.  

Wykres 64. Wykorzystanie przepustowości w wybranych 
polskich portach lotniczych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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5.3 Podsumowanie i ocena interwencji  

Efekty rozbudowy infrastruktury transportowej w odniesieniu do realizacji celu strategicznego i celów 
cząstkowych NSRO 2007-2013 należy ocenić pozytywnie. Zrealizowane projekty umożliwiły 
rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury transportowej, co korzystnie wpłynęło na możliwości 
wykorzystania potencjałów terytorialnych. 

 W perspektywie 2007-2013 nastąpił znaczący rozwój sieci dróg szybkiego ruchu. Większość 
miast wojewódzkich ma połączenia z innymi stolicami województw o standardzie co najmniej 
drogi ekspresowej. Drogami ekspresowymi i autostradami udało się pokryć większość 
odcinków o dobowym natężeniu ruchu przekraczającym 10 tys. pojazdów. Zrealizowane 
inwestycje skupiono jednak głównie w zachodniej i centralnej części kraju. Pełnego dostępu 
do sieci dróg szybkiego ruchu nie mają najważniejsze miasta Polski Wschodniej: Białystok, 
Lublin, Kielce. Brakuje także pełnej obwodnicy Warszawy czy połączeń w relacji północ-
południe (patrz ramka). 

Ramka 3. Mechanizm interwencji wykorzystany przy rozwoju infrastruktury transportu drogowego 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

niewystarczająca 
przepustowości i 

parametry techniczne 
infrastruktury 
drogowej oraz 
niedostateczne 

powiązanie ośrodków 
miejskich siecią dróg 

szybkiego ruchu 

dotacje na budowę, 
rozbudowę i modernizację 

dróg  

dostępne wsparcie prowadzi 
do rozbudowy sieci drogowej 

oraz poprawy parametrów 
technicznych istniejących 
ciągów komunikacyjnych 

lepsze skomunikowanie 
głównych ośrodków 

miejskich (obecnie 13 z 
18 stolic wojewódzkich 

jest połączonych z siecią 
autostrad i dróg 
ekspresowych) 

przykład działania mechanizmu 

W Priorytecie VI PO IŚ wybudowano łącznie 455 km autostrad w sieci TEN-T oraz wybudowano i przebudowano 
680 km dróg ekspresowych w sieci TEN-T. 

Źródło: Opracowanie własne  

 Przy rozbudowie sieci dróg lokalnych i regionalnych w wielu projektach skupiono się raczej na 
aspektach konsumpcyjnych (poprawa nawierzchni, polepszenie komfortu jazdy) niż na celach 
rozwoju gospodarczego. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg nie zawsze 
odbywała się w powiązaniu z planami rozwoju przestrzennego czy gospodarczego gmin. Dla 
mieszkańców i przedsiębiorców często wskazywanym problemem w ramach inwestycji 
drogowych jest budowa ekranów akustycznych, służących redukcji poziomu natężenia hałasu. 
Ograniczają one ilość światła dziennego docierającego do budynków mieszkalnych oraz 
stanowią utrudnienia w prowadzaniu działalności gospodarczej, zmniejszając widoczność 
obiektów handlowo-usługowych. Na uwagę zasługują również opinie przedsiębiorców co do 
spadku obrotów w działalności gospodarczej po zmodernizowaniu sąsiednich odcinków dróg 
lub budowie obwodnic, które spowodowały (często nieoczekiwane) zmiany rozkładu 
natężenia ruchu na sieci drogowej. 

 Szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę i komfortowy tabor kolejowy zaczęły przynosić 
efekty w postaci wzrostu popularności pasażerskich przewozów kolejowych. Szczególnie 
zauważalna jest rola kolei w przewozach aglomeracyjnych. Nadal jednak sieć 
zmodernizowanych połączeń kolejowych nie jest pełna i nie odpowiada w zupełności na 
zapotrzebowanie – brakuje tras łączących duże miasta (m.in. Gorzów Wielkopolski – Szczecin, 
Płock – Włocławek, Konin – Kalisz), a także połączeń na północnym Mazowszu, w 
województwach świętokrzyskim i lubelskim. Nie odtworzono także zlikwidowanych lub 
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znacząco zaniedbanych linii do miast o znaczeniu subregionalnym (m.in. Jastrzębie-Zdrój, 
Łomża, Mielec). Sukcesem zakończyło się kilka zadań na liniach regionalnych, jednak 
aktywność samorządów województw w zakresie ujmowania w RPO 2007-2013 zadań 
związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową trudno uznać za wystarczającą.  

 Unowocześnienie kolejowych przewozów pasażerskich było priorytetowe względem 
przewozów towarowych, którym poświęcono znacznie mniej uwagi. Ruch pociągów 
towarowych został wprawdzie usprawniony na wielu odcinkach, na których zmodernizowano 
infrastrukturę, wciąż jednak istnieje wiele wąskich gardeł na odcinkach o znacznym 
wykorzystaniu przepustowości (węzły aglomeracyjne – warszawski, krakowski), 
wymuszających ograniczoną długość składów lub o niewystarczającej wartości maksymalnego 
nacisku na oś (powoduje to m.in. utrudniony wywóz ładunków ze Śląska). 

 Szeroko zakrojone projekty dotyczące komunikacji miejskiej spełniły swoją rolę w 
największych miastach, w których oprócz inwestycji w tabor i infrastrukturę zapewniono 
także odpowiednią ofertę (częstotliwość, ceny biletów). Nie udało się powstrzymać spadku 
liczby przewożonych pasażerów i ograniczania oferty przewozowej w mniejszych miastach. 
Wciąż zauważalne są duże potrzeby w zakresie odnowy taboru, szczególnie tramwajowego. 
Efektywność inwestycji w rozwój transportu zbiorowego była ograniczana przez równolegle 
prowadzone (niejednokrotnie przy współudziale środków unijnych) inwestycje w rozbudowę 
układu drogowego, zachęcające do korzystania z transportu indywidualnego. 

 Wnioski z ewaluacji inwestycji transportowych realizowanych w ramach unijnej polityki 
spójności wskazują na niewystarczający wpływ projektów na cały powiązany z nim rynek, w 
tym zidentyfikowanie alternatywnych korytarzy transportowych, konkurencyjnych środków 
transportu. Rezultatem zbyt uproszczonej analizy popytowej może być jednoczesna realizacja 
konkurencyjnych względem siebie inwestycji (np. drogi i linii tramwajowej), osłabienie efektu 
inwestycji poprzez zaniechanie działań komplementarnych (np. brak reorganizacji układu linii 
komunikacyjnych po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej) lub nieprzewidzenie zjawiska 
indukowania ruchu na nowo otwartych drogach.  

 Zrealizowane inwestycje w porty lotnicze umożliwiły dostosowanie infrastruktury do 
zwiększającego się ruchu, choć służy on głównie podróżom emigracyjnym, a nie wspieraniu 
endogenicznego rozwoju regionów. Świadczy to o wciąż ograniczonym potencjale 
regionalnych portów lotniczych i umiarkowanej zasadności dla utrzymywania stałych 
połączeń o charakterze biznesowym. Warto podkreślić, że inwestycje w transport lotniczy w 
całej Unii Europejskiej były w perspektywie 2007-2013 tematem kontrowersyjnym. Według 
raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podejmowane działania w skali całej UE 
nie były w pełni efektywne – zwracano uwagę na trudności z osiągnięciem wartości 
docelowych wskaźników popytowych, bliźniacze inwestycje podejmowane na pobliskich 
portach czy brak koordynacji inwestycji na poziomie krajowym. Raport obejmował 20 
studiów przypadków, w tym 2 lotniska polskie – w Gdańsku i Rzeszowie, które na tle badanej 
próby (m. in. lotnisk hiszpańskich) wypadły dobrze, co potwierdza słuszność interwencji. 
Należy jednak zauważyć, że największymi beneficjentami zwiększonego ruchu lotniczego w 
modelu rozproszonej siatki regionalnych portów lotniczych są przewoźnicy niskokosztowi 
operujący w relacjach point-to-point. Tymczasem dla rozwoju gospodarczego kluczowa jest 
dostępność transportu lotniczego, opisywana przez tzw. „connectivity”, będącą syntetycznym 
wskaźnikiem określającym dostępną liczbę bezpośrednich i pośrednich połączeń lotniczych 
uwzględniających ich jakość mierzoną czasem trwania podróży. Wartość connectivity per 
capita dla Polski jest ponad 4 razy niższa od średniej dla UE-15, ale także o 27% niższa od 
średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i od lat nie ulega poprawie, ponieważ nie 
jest z nią powiązany ilościowy przyrost połączeń point-to-point. 

 Dzięki środkom unijnym zwiększyła się konkurencyjność portów morskich, poprzez ulepszenie 
infrastruktury bezpośrednio związanej z przeładunkami, a także usprawnienie połączeń 
drogowych i kolejowych zwiększających dostępność od strony lądu. Pomimo to postrzeganie 
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jakości infrastruktury portowej w Polsce jest względnie złe. W szczególności wpływa na to 
brak połączeń przez południową granicę (szlaki tranzytowe), w związku z czym 
niewykorzystany jest w pełni potencjał krajów sąsiadujących. 

 Interwencja z programów perspektywy finansowej 2007-2013 niemal nie obejmowała 
pozamiejskiego transportu zbiorowego, znacznie bardziej zaniedbanego niż komunikacja 
miejska i kolej. Nieliczne dofinansowania unijne udało się pozyskać na pojedyncze projekty 
taborowe w ramach RPO dzięki zakwalifikowaniu autobusowych linii regionalnych do 
komunikacji miejskiej. Sprawna komunikacja zbiorowa poza obszarami silnie 
zurbanizowanymi jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju regionalnego – umożliwia 
aktywizację bezrobotnych, oferuje poprawę dostępu do lepszej oferty edukacyjnej i 
kulturalnej, zwiększa szanse na kontynuowanie edukacji, jest też szczególnie ważna dla osób 
pozbawionych możliwości korzystania z własnego samochodu – młodzieży, osób starszych 
i niepełnosprawnych. 
 

Na potrzeby przygotowania niniejszego rozdziału wykorzystano następujące opracowania: 
 
1. Ecorys, Ewaluacja ex-post RPO WM 2007-2013, Warszawa 2017 r. 
2. European Court of Auditors, Special report. EU-funded airport infrastructures: poor value for money, 

Luksemburg, 2014 r. 
3. Finnegan J., Redfern R., Signorile J., Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, 

focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), Bruksela, 
2016 r. 

4. Imapp, PAG Uniconsult, Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013, 
Warszawa, Szczecin 2017 r. 

5. Imapp, IBS, Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa, 2016 r. 

6. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Oszacowanie wartości WMDT i wskaźników gałęziowych 2007-
2013 na potrzeby ewaluacji ex post NSRO 2007-2013. Warszawa, 2015 r. 

7. MiR, Sprawozdanie z realizacji NSRO na lata 2007-2013 z 2014 r., Warszawa 2015 r. 
8. Obarymska-Dzierzgwa J., Boratyńska-Karpiej E., Wołowiec A., Badanie ex-post wsparcia sektora 

transportu w PO IiŚ 2007-2013, Warszawa 2017 r. 
9. PARP, Ewaluacja ex post Działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013. Warszawa, 2016 r. 
10. Wolański M., Jakubowski B., Mrozowski W., Pieróg M., Soczówka A., Diagnoza stanu polskiego 

transportu, Warszawa, 2016 r. 
11. Wolański M. (red.), Ocena efektów realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w latach 

2011-2015 oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu 
kolejowego w Polsce, Warszawa, 2017 r. 

12. Wolański M., Jakubowski B., Badanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju niskoemisyjnego 
transportu w miastach regionalnych i subregionalnych. Warszawa, 2015 r. 

13. Wolański M., Mrozowski W., Pieróg M., Transport zbiorowy poza miastami – regres, reformy, 
rekomendacje, Zarządzanie Publiczne 4(38)/2016. 
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6. Środowisko i energetyka 

Na działania w zakresie ochrony środowiska i energetyki przeznaczono w programach perspektywy 
finansowej 2007-2013 łącznie niemal 36,2 mld zł, co odpowiada za 12% dofinansowania ze 
środków UE. Interwencja zdominowana została przez inwestycje z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej odpowiadające za niemal 44% dofinansowania UE. 

środowisko: 

w tym gospodarka 
wodno-ściekowa 

w tym gospodarka 
odpadami 

w tym inne działania 
związane z ochroną 

środowiska
15

 

26,6 mld zł 15,8 mld zł 4,5 mld zł 6,3 mld zł 

energetyka: w tym OZE 
w tym efektywność 

energetyczna
16

 
w tym energetyka 
konwencjonalna 

9,6 mld zł 2,9 mld zł 3 mld zł 3,7 mld zł 
 

Wykres 65. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na ochronę środowiska i energetykę w ramach 
programach perspektywy finansowej 2007-2013 

 

Pomimo stosunkowo dużego udziału 
wydatków na ochronę środowiska oraz 
energetykę, Polska przeznaczyła na te 
cele relatywnie mniej środków niż inne 
kraje V4+4. Wyjątek stanowi energetyka 
konwencjonalna, która odpowiadała za 
niemal 40% wsparcia dla energetyki 
ogółem. Warto jednak pamietać, że 
istotna część tych środków (24%) 
wykorzystana zostala do sfinansowania 
najwieszego  projektu energetycznego tj. 
budowy terminalu regazyfikującego  
w  Świnoujściu.  

Wykres 66. Alokacja na poszczególne obszary wsparcia - różnica w 
punkach procentowych w porównaniu ze średnią dla V4+4 

 

                                                           
15

 Do tej kategorii zaliczamy m.in. ochronę jakości powietrza, systemy monitoringu zanieczyszczeń oraz 
działania z wiązane z dostosowaniem do zmian klimatu. 
16

  W kategorii tej nie uwzględniamy transportu publicznego, zaliczanego czasami do działań związanych z 
efektywnością energetyczną. W tym opracowaniu transport publiczny omawiany jest w rozdziale dotyczącym 
transportu. 
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6.1. Punkt wyjścia i założenia interwencji 

W NSRO 2007-2013 na interwencję w obszarze ochrony środowiska i energetyki patrzono przez pryzmat jej 
znaczenia dla wzrostu konkurencyjności Polski (cel 3 NSRO Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski). Rozwój 
infrastruktury ochrony środowiska wpływać miał stymulująco na innowacyjność gospodarki oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy. Jednocześnie oczekiwano, że działania te pozwolą ograniczyć zewnętrzne koszty 
środowiskowe dla gospodarki, związane z wydatkami na usuwanie skutków zanieczyszczenia wody, gleby i 
powietrza. Lepszy stan środowiska powinien z kolei przełożyć się na zmniejszenie kosztów opieki 
zdrowotnej ponoszony na leczenie schorzeń wywołanych zanieczyszczeniami. Wreszcie, rozwój i 
modernizacja infrastruktury miała wymierne znaczenie dla jakości życia i procesów restrukturyzacyjnych na 
obszarach wiejskich i poprzemysłowych.  

Potrzeba wsparcia infrastruktury energetycznej wynikała z jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego 
i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W NSRO zidentyfikowano szereg wyzwań związanych ze 
starzejącym się majątkiem wytwórczym oraz przesyłowym, jak również dużym uzależnieniem od dostaw 
ropy i gazu z jednego kierunku. Istotnym problemem był również stosunkowo mały udział OZE w bilansie 
energetycznym.  

Interwencja w ww. obszarach była koniczna jeszcze z jednego względu. W momencie przystąpienia do UE 
Polska przyjęła na siebie szereg zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych m.in. w obszarze gospodarki 
odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowo, w 2007 r. na poziomie całej UE przyjęty został pakiet 
klimatyczno-energetyczny, wyznaczający państwom członkowskim konkretne cele do osiągnięcia w 
horyzoncie 2020 r. Nakazywał on ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (w porównaniu z 
poziomem z 1990 r., dla Polski cele były istotnie niższe), zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 20% 
(przypadku Polski cel ten wynosi 15%) oraz poprawić efektywność energetyczną o 20% w porównaniu ze 
scenariuszem bazowym.  

Tabela 5. Cele wybranych dyrektyw unijnych z obszaru ochrony środowiska 

dyrektywa 
obszar 

tematyczny 
cele 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 
dnia 21 maja 1991 roku dotycząca 

oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

gospodarka 
wodno-

ściekowa 

Wyznacza standardy dotyczące oczyszczania ścieków 
komunalnych, m.in. obligując kraje członkowskie do 
wyposażenia wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. RLM w 
zbiorcze systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków. Natomiast 
aglomeracje powyżej 10 tys. RLM do zapewnienia 
podwyższonego poziomu oczyszczania ścieków, pozwalającego 
na minimalizowanie zagrożeń środowiskowych. 

Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy. 

gospodarka 
odpadami 

Zobowiązuje kraje do stworzenie systemu gospodarowania 
odpadami zgodnie z hierarchią postępowania: zapobieganie 
powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użytku, 
recykling lub inna metoda odzysku (np. odzysku energii), a 
jedynie w przypadku wyczerpania tych metod 
zagospodarowania, unieszkodliwianie poprzez składowanie. 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 

składowania odpadów. 

Wskazuje na potrzebę odejścia od składowania odpadów jako 
dominującego sposobu ich zagospodarowania, na rzecz innych 
form zagospodarowania. 

Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE 

OZE 

Zobowiązuje kraje UE do zapewnienie do 2020 r. 20% (wartość 
dla całej UE) udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii oraz udziału biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie na poziomie 
10%. 



 

50 
 

W okresie poprzedzającym perspektywę 
finansową 2007-2013 dostęp do sieci 
kanalizacyjnej miało 60% mieszkańców Polski. 
W państwach należących wówczas do UE gorsze 
wskaźniki dostępności odnotowano jedynie 
w Portugalii (51% w 2007 r.), Irlandii (59% 
w 2007 r.) oraz we Włoszech (57% w 2008 r.).17 
Poziom dostępności wyraźnie różnił się ze 
względu na miejsce zamieszkania. 
W zdecydowanie gorszej sytuacji znajdowali się 
mieszkańcy obszarów wiejskich, wśród których 
ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych 
korzystało 20% osób, podczas gdy w miastach 
wskaźnik ten wynosił 85%. Dużo lepiej 
wyglądała dostępność sieci wodociągowej, z 
której korzystać mogło w sumie 95% 
mieszkańców kraju, w tym 72% mieszkańców 
wsi.  

Wykres 67. Odsetek osób 
podłączonych do sieci 

wodociągowej w 2006 r. 

Wykres 68. Odsetek osób 
podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej w 2006 r. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
GUS 

U progu perspektywy 2007-2013 sposób 
zagospodarowania odpadów komunalnych 
w Polsce istotnie odbiegał od standardów 
państw starej UE. Na składowiska trafiało 91% 
zebranych odpadów komunalnych, jedynie 3% 
unieszkodliwiane było biologicznie (poprzez 
kompostowanie), a 0,5% zagospodarowywano 
w spalarniach. W żaden sposób nie 
unieszkodliwiano 5,5% zebranych odpadów. Nie 
stosowano również recyklingu odpadów. Dla 
porównania w krajach UE-28 na składowanie 
przekazywane było wówczas średnio 45% 
odpadów komunalnych, a 21% poddawane było 
spalaniu.   

Wykres 69. Formy zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona 

środowiska 2007, GUS 

Zarówno w Polsce, jak i w całej UE w 2006 r. 
dominującym źródłem energii była energia 
konwencjonalna. Udział OZE w Polsce był 
relatywnie niewielki, odpowiadał około 56% 
średniej dla państw należących wówczas do UE. 
Warto jednak odnotować, że również w ramach 
Unii występowały bardzo duże różnice. 
Największy udział energii ze źródeł 
odnawialnych występował wówczas – i tak 
pozostało do dziś – w Szwecji, w której z OZE 
pochodziło wówczas 42,7% energii oraz 
Finlandii z 30% zużyciem. Na drugim biegunie 

Wykres 70. Udział energii ze źródeł odnawialnych w 
końcowym zużyciu energii brutto 

 

                                                           
17

 W danych Eurostat brak jest informacji o poziomie omawianego wskaźnika dla Dani, Hiszpanii, Francji, 
Luksemburgu, Holandii, Austrii oraz Finlandii. Oznacza to, że rzeczywista liczba państw, w których poziom 
dostępności do sieci kanalizacyjnej był niższy niż w Polsce jest większa od dwóch.  
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znajdowały się Wielka Brytania (1,5%), w Belgia 
(2,6%) oraz Irlandia (3,1%). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
Eurostat 

Wyzwania w obszarze energetyki, przed którymi stała Polska w 2006 r. były również związane 
z energetyką konwencjonalną, w szczególności stanem infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej 
oraz starzejącym się majątkiem wytwórczym. Rozwijająca się gospodarka oznaczała zwiększone 
zapotrzebowanie na energię, natomiast zły stan infrastruktury oznaczał jej straty. Z punktu 
widzenia bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej gospodarki konieczne było 
więc poprawienie stanu majątku wytwórczego i przesyłowego. Problem niskiej efektywności 
energetycznej dotyczył również strat energetycznych budynków, których stan techniczny oraz 
przestarzałe źródła ciepła prowadziły do dużych strat energii.   

 

6.2. Charakterystyka i efekty interwencji 

6.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Interwencja w obszarze gospodarki wodno-ściekowej 
realizowana była zarówno na szczeblu centralnym 
w ramach PO IŚ oraz PROW, jak i w programach 
regionalnych.  W ramach tego pierwszego finansowano 
rozwój infrastruktury w aglomeracjach powyżej 15 tys. 
RLM, w programach regionalnych skoncentrowano się 
na mniejszych ośrodkach (2-15 tys. RLM). Obszary 
wiejskie, wspierano z kolei w ramach PROW (program 
ten nie jest przedmiotem analiz w ramach tego 
opracowania).  
Wsparcie dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM 
pochłonęło 78% dostępnego dofinansowania UE. 
Pozostała cześć trafiła do mniejszych miejscowości za 
sprawą programów regionalnych.   

Wykres 71. Dofinansowanie UE w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej – mld zł 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Z punktu widzenia celów określonych przez wartości 
docelowe wskaźników produktu i rezultatu, efekty 
interwencji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej 
zdecydowanie przekroczyły oczekiwania przyjęte na 
etapie programowania. Wsparcie dostępne 
w perspektywie 2007-2013 pozwoliło na budowę 
i rozbudowę łącznie ponad 24,6 tys. km sieci 
kanalizacyjnej, umożliwiającej podłączenie ponad 2 mln 
dodatkowych osób. Budowa i modernizacja ponad 7,1 
tys. km sieci wodociągowej pozwoliła z kolei na 
przyłączenie do niej dodatkowych 354 tys. osób. W 
większości tych obszarów główną rolę odegrało wsparcie 
z PO IŚ. Jedynie w przypadku modernizacji oczyszczalni 
ścieków oraz budowy sieci wodociągowej jego udział jest 
mniejszy niż 50%. Wynika to z prostego faktu, że oba typy 
inwestycji były najbardziej konieczne na obszarach 
mniejszych aglomeracji, które wspierano w RPO. 

efekty interwencji łącznie 
wkład 
POIŚ 

wybudowana sieć 
kanalizacyjna 

23374 
km 

60% 

zmodernizowana sieć 
kanalizacyjna 

1275 km 88% 

wybudowane 
oczyszczalnie ścieków 

403 62% 

zmodernizowana 
oczyszczalnie ścieków 

107 18% 

osoby docelowo 
przyłączone do sieci 

kanalizacyjnej 
2182 tys. 70% 

wybudowana sieć 
wodociągowa 

5864 km 39% 

zmodernizowana sieć 
wodociągowa 

1275 km 70% 

osoby przyłączone do 
sieci wodociągowej 

354,1 tys. 46% 
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Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 
wzrósł pomiędzy 2006, a 2015 r. o 10 p.p.. Zmiany, 
które zaszły są szczególnie widoczne na obszarach 
wiejskich, gdzie różnica ta wynosi 19 p.p.. 
Relatywnie mniej zmienił się dostęp do sieci 
wodociągowej (6 p.p.), tu również istotna zmiana 
nastąpiła na wsiach (13 p.p.), podczas gdy w 
miastach była niemal niewidoczna.  
Inwestycje finansowane ze środków polityki 
spójności miały w tych zmianach istotny udział, 
przy czym należy pamiętać, że efekty wsparcia 
zaczęły być odczuwalne w 2009 r., gdy do użytku 
oddawano pierwsze z inwestycji. Abstrahując od 
tej uwagi, należy zaznaczyć, że rola projektów 
sfinansowanych ze środków UE była szczególnie 
duża w przypadku rozwoju infrastruktury 
kanalizacyjnej, przy dużo mniejszym znaczeniu dla 
rozwoju sieci wodociągowej. Niemniej warto 
pamiętać, że dostęp do tej ostatniej był w okresie 
poprzedzającym perspektywę 2007-2013 
zdecydowanie mniejszym problemem, niż dostęp 
do sieci kanalizacyjnej. 

Wykres 72. Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej (górny panel) oraz wodociągowej 

(dolny panel) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych GUS 

Pomiędzy 2009 a 2014 r. odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej zwiększył się o 7,2 p.p. 
– oznacza to niecałe 3 mln dodatkowych osób podłączonych do sieci. W tym samym czasie o 4 p.p. 
wzrósł odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej – jest to równowartość około 1,95 mln 
dodatkowych osób. 

Bazując na danych dotyczących liczby osób 
podłączonych do kanalizacji i wodociągów w 
wyniku dofinansowanych projektów, należy uznać, 
że interwencja w tym obszarze miała bardzo duży 
udział w zmianie jaka zaszła na przestrzeni lat w 
przypadku dostępu do kanalizacji i istotny – jednak 
dużo mniejszy – w przypadku zaopatrzenia w 
wodę. Ze względu na skalę i zasięg projektów, 
większy wpływ na zwiększenie dostępu do 
kanalizacji miało wsparcie z POIŚ, które odpowiada 
za około 70% wszystkich dodatkowych osób 
przyłączonych w ramach wsparcia z NSRO. 

dodatkowe osoby podłączone w latach 
2009-2014 do: 

sieci kanalizacyjnej sieci wodociągowej 

3 mln 1,95 mln 

udział NSRO 

74% (5,3 p.p.) 18% (0,7 p.p.) 

 
rozwój infrastruktury wodno-
ściekowej w latach 2009-2014 

udział 
NSRO 

Analiza danych dotyczących skali wszystkich 
inwestycji w obszarze gospodarki wodno-
ściekowej, pokazuje ponadto, że wsparcie ze 
środków UE miało kluczowe znaczenie w 
przypadku budowy oczyszczalni ścieków oraz 
bardzo duże w rozbudowie sieci kanalizacyjnej i 
mniejsze, ale nadal istotne w przypadku sieci 
wodociągowej. 

wybudowane 
oczyszczalnie ścieków 

431 szt. 97% 

wybudowana sieć 
kanalizacyjna 

42 496 
km 

55% 

wybudowana sieć 
wodociągowa 

28 535 
km 

20,6% 
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6.2.2. Gospodarka odpadami 

Wsparcie w obszarze gospodarki odpadami 
skoncentrowane zostało na finansowaniu rozbudowy 
zakładów zagospodarowania odpadów oraz systemów 
selektywnej zbiórki. Zakres interwencji w ramach 
programów regionalnych oraz programu centralnego 
różnił się pod względem specyfiki i skali 
dofinansowanych projektów. W PO IŚ wspierano 
inwestycje obejmujące co najmniej 150 tys. 
mieszkańców, dla RPO była to górna granica zasięgu 
inwestycji. Finansowanie ograniczone było do inwestycji 
zgodnych z wojewódzkimi programami gospodarki 
odpadami, a w przypadku POIŚ również Krajowym 
Programem Gospodarki Odpadami. 

Wykres 73. Dofinansowanie UE w obszarze 
gospodarki odpadami – mld zł 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Dominacja POIŚ nad RPO pod względem dostępnych 
środków była w przypadku gospodarki odpadami jeszcze 
wyraźniejsza niż w gospodarce wodno-ściekowej. Jej 
przyczyną było wsparcie w programie centralnym dużych 
projektów, realizowanych w największych miastach 
Polski, w tym budowa spalarni odpadów. Pięć 
największych projektów POIŚ skonsumowało łącznie 38% 
alokacji dostępnej w tym obszarze. Jest to około 
dwukrotnie więcej niż środki ze wszystkich RPO. Jednak 
pod względem liczby wspartych zakładów 
zagospodarowania odpadów większe znaczenie miały 
programy regionalne.  

Łącznie zrealizowano 247 projektów dotyczących rozwoju 
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 
ich selektywnej zbiórki. Pozwoliło to na budowę lub 
rozbudowę ponad 100 zakładów zagospodarowania 
odpadów, w tym 6 spalarni. Dofinansowanie pozwoliło 
m.in. na budowę ponad 60 instalacji do sortowania 
odpadów oraz modernizację kolejnych 30. Utworzenie 
ponad 60 kompostowni oraz przebudowę kolejnych 11. 
Zgodnie z dostępnymi danymi utworzono również ponad 
30 składowisk odpadów, a ponad 20 dostosowano do 
obowiązujących przepisów. 

W zasięgu oddziaływania projektów znalazło się 17,7 mln 
osób, a systemy selektywnej zbiórki wdrożono w 54 
gminach. 

efekty interwencji łącznie 
wkład 
POIŚ 

wsparte zakłady 
zagospodarowania 

odpadów 
105 42% 

wsparte spalarnie 
odpadów 

6 100% 

wybudowane 
sortownie odpadów 

65 45% 

zmodernizowane 
sortownie odpadów  

30 37% 

wybudowane 
kompostownie 

odpadów 
62 53% 

zmodernizowane 
kompostownie 

odpadów  
11 64% 

stworzone 
składowiska odpadów 

32 69% 

składowiska 
dostosowane do 

obowiązujących norm 
21 57% 

wybudowane punkty 
przeładunku 

odpadów 
2 50% 
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Od 2006 r. system zagospodarowania odpadów 
komunalnych uległ istotnej transformacji. Na 
składowiska w 2015 r. trafiało 44% odpadów, 
natomiast 56% poddawane było innym formom 
zagospodarowania. Nie ma już obecnie 
odpadów zebranych, które nie są poddawane 
żadnej formie unieszkodliwiania. Bardzo istotny 
jest również udział recyklingu, który – zgodnie 
z danymi GUS – nie był praktykowany w 2006 r. 
Jedną z konsekwencji zmian Ustawy 
o odpadach18 jest również objęcie wszystkich 
mieszkańców kraju zbiórką odpadów. Co więcej 
system opłat za odbiór odpadów19 stał się 
istotnym bodźcem dla segregacji odpadów 
w gospodarstwach domowych.   

Wykres 74. Formy zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona 

środowiska 2016, GUS 
 

Wpływ wsparcia z NSRO na rozwój gospodarki 
odpadami komunalnymi był bardzo istotny. 
W latach 2009-2014 inwestycje finansowane 
z programów perspektywy 2007-2013 stanowiły 
około 78% wszystkich nakładów na środki trwałe 
w tym obszarze. Wsparcie trafiło do około 40% 
zakładów zagospodarowania odpadów mających 
status RIPOK (regionalnych instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych). Biorąc 
pod uwagę deklarowaną moc przerobową tych 
instalacji, mają one potencjał do 
zagospodarowania około 50% odpadów 
wytwarzanych w ciągu roku. 

znaczenie inwestycji z NSRO dla rozwoju 
systemu gospodarki odpadami 

odsetek wspartych RIPOK 40% 

potencjał do zagospodarowania 
odpadów wytworzonych w ciągu roku 

50% 

wkład NSRO w finansowanie inwestycji 
w obszarze gospodarki odpadami w 

latach 2009-2014 
78% 

 

6.2.3. Energetyka  

Wsparcie sektora energetyki podzielić można 
na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy z nich 
obejmował rozwój OZE, kogenerację oraz 
poprawę efektywności energetycznej. 
Działania z tym związane finansowane były 
mniej więcej po równo z programu centralnego 
oraz programów regionalnych. Drugi 
skoncentrowany był na rozwoju i modernizacji 
infrastruktury energetyki konwencjonalnej. 
Źródłem finansowania tego typu projektów 
niemal w całości był PO IŚ.  

Wykres 75. Dofinansowanie UE w obszarze  
energetyki –  mld zł 

 
Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
18

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. DZ. U. 2013  POZ. 21. 
19

 Niższy koszt odbioru odpadów segregowanych, w porównaniu z niesegregowanymi.  
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Zakres wsparcia energetyki, oferowany 
w programie krajowym i w programach 
regionalnych był bardzo zbliżony w przypadku 
OZE i efektywności energetycznej. Różnice 
polegały na skali wspieranych projektów. 
Inaczej wyglądała sytuacja w obszarze 
energetyki konwencjonalnej. W programach 
regionalnych można było wspierać budowę 
i przebudowę lokalnych i regionalnych sieci 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, sieci 
ciepłowniczych oraz gazu ziemnego. W POIŚ 
nacisk położono na rozwój infrastruktury sieci 
ciepłowniczych mających na celu wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rozwiązań, rozwój 
systemów dystrybucyjnych gazu na terenach 
niezgazyfikowanych oraz wsparcie systemów 
dystrybucyjnych pozwalających na ograniczenie 
strat sieciowych w obszarze energii 
elektrycznej. Warto jednak odnotować, że 
infrastruktura gazowa odpowiadała za około 
73% dofinansowania dla infrastruktury 
przesyłowej i dystrybucyjnej (elektrycznej i 
gazowej). 

 

Pod względem liczby zrealizowanych inwestycji, 
dofinansowanie sektora energetycznego 
zdominowały poprawa efektywności 
energetycznej i rozwój kogeneracji (około 70% 
wszystkich przedsięwzięć). Niemal 60% tego 
typu inwestycji sfinansowano w ramach 
programów regionalnych. Drugim obszarem 
pod względem liczby dofinansowanych 
projektów było wsparcie OZE, które 
zdominowane zostało przez programy 
regionalne (640 z 710 projektów). Relatywnie 
najmniej projektów (114) dotyczyło rozwoju 
infrastruktury w energetyce konwencjonalnej 
(gaz i energia elektryczna), jednocześnie były to 
inwestycje odpowiadające za około 38% 
wydatków. Z tego, zdecydowanie największe 
znaczenie i wartość miał projekt dotyczący 
budowy Terminalu Regazyfikacyjnego 
Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu.  

 

 
efekty wsparcia energetyki konwencjonalnej 

efekty wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności 
energetycznej 

 

wybudowane gazociągi przesyłowe 987 km 

obiekty instytucji publicznych i obiekty 
mieszkalne, w których poprawiono 

efektywność energetyczną 
3373  

 wybudowane terminale 
regazyfikacyjne 

skroplonego gazu ziemnego (LNG)  
1 szt. 

przedsiębiorstwa objęte wsparciem na 
rzecz poprawy efektywności 

energetycznej  
188  

 
wybudowane elektroenergetyczne 

sieci przesyłowe 
363 km 

miasta objęte modernizacją systemów 
ciepłowniczych 

98  
 dodatkowa moc przesyłowa energii 

elektrycznej na połączeniach 
transgranicznych 

488 MW 

wybudowane i zmodernizowane sieci 
ciepłownicze 

724 km 
 dodatkowe osoby przyłączone do sieci 

gazowej 
450 tys.  

zmodernizowane ciepłownie 12   podziemne magazyny gazu 3 szt. 

ciepłownie, w których wdrożono 
wysokosprawną kogenerację 

12  

 

wybudowane gazociągi dystrybucyjne 1589 km 
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W zakresie rozwoju OZE największe efekty 
widoczne są na poziomie energetyki wiatrowej 
oraz, zdecydowanie mniejsze, w przypadku 
elektrowni na biomasę. Inwestycje w ramach obu 
tych grup finansowane były w głównej mierze 
(energetyka wiatrowa) lub wyłącznie (biomasa) w 
PO IŚ. Rozbudowa instalacji pozostałych źródeł 
odnawialnych przyniosła relatywnie niewielkie 
rezultaty, pod względem przyrostu mocy.  

Wykres 76. Zainstalowana moc OZE wg. źródła [MW] 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Od 2006 r. istotnie wzrósł udział energii z OZE 
w końcowym zużyciu energii brutto. Zmieniła się 
również struktura wykorzystywanych technologii. O 
ile w 2006 r. dominowała energia wody, to w 2015 
r. przeważała już zdecydowanie energia wiatrowa 
(66% wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych).  
Wkład NSRO w przyrost mocy OZE wynosi około 
21%. Warto jednak odnotować, że znaczenie 
środków europejskich było największe w przypadku 
stosunkowo mniej popularnych technologii tj. 
biogazowni i elektrowni słonecznych (odpowiednio 
69 i 41%). Natomiast w relatywnie niewielki w 
najdynamiczniej się rozwijającej energetyce 
wiatrowej (18%). 

Wykres 77. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto  

  
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

Wykres 78. Moc zainstalowana elektryczna w instalacjach 
OZE w Polsce w latach 2005-2015 (MW) (wg URE) 

 

Wykres 79. Udział NSRO w przyroście mocy OZE wg. źródeł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  FUNDEKO, Efekty inwestycji w obszarze energetyki finansowanych w 
ramach polityki spójności 2007-2013, Warszawa 2016 r. 
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20

 Program dotyczący zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej wdrażany w latach 2010-2017, 
obejmujący m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wymianę oświetlenia 
wewnętrznego na energooszczędne. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie: 
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/  
21

 Wartość określona na podstawie Raportów rocznych PSE za lata 2008-2015. 

Projekty dotyczące poprawy efektywności 
energetycznej przyniosły oszczędność na poziomie 
2 861 501 MWh/rok. Niemal 40% zaoszczędzonej 
energii to efekt termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. Około 23% uzyskano dzięki 
modernizacji systemów ciepłowniczych, natomiast 
16% w ramach produkcji energii w kogeneracji. 
Pozostałe oszczędności były możliwe m.in. dzięki 
wsparciu transportu publicznego, rozwojowi 
prosumenckich instalacji OZE oraz inwestycjom w 
przedsiębiorstwach. Około 55% energii 
zaoszczędzonej w wyniki zrealizowanych projektów 
to łączny efekt programów regionalnych. Za 
pozostałą część odpowiadają inwestycje z PO IŚ.   
Wkład NSRO na poprawę wskaźników efektywności 
energetycznej był mniejszy niż w przypadku 
mierników związanych z energetyką odnawialną. 
Dofinansowane inwestycje odpowiadają za 2,3% 
oszczędności w finalnym zużyciu energii 
osiągniętym w 2014 r. oraz realizację 5,4% celu 
oszczędności energii wyznaczonego na 2016 r. 
Dużo większe znaczenie w przypadku tego obszaru 
interwencji miały inne źródła finansowania w tym 
m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 
programy NFOŚiGW np.  System Zielonych 
Inwestycji.20 

Wykres 80. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej lub cieplnej 

[MWh/rok] wg. zakresu projektów 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

wkład 
NSRO 

w oszczędności w finalnym 
zużyciu energii osiągnięte  

w roku 2014 
2,3% 

w oszczędności energii 
wyznaczone na 2016 r. 

w ramach celu zgodnie z 
KPD 

5,4% 

W przypadku energetyki konwencjonalnej, interwencja finansowana ze środków polityki spójności miała 
kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego, za sprawą współfinansowania budowy 
terminalny LNG w Świnoujściu. Pozostałe działania związane z rozbudową sieci gazociągowej były 
relatywnie mniej istotne. Na przykład dodatkowe 987 km gazociągów przesyłowych odpowiada za 0,6% 
przyrostu z lat 2009-2015.  
Pod względem skali, istotniejsze zmiany zaobserwować można w przypadku rozwoju sieci 
elektroenergetycznych. Środki z POIŚ i RPO na rozwój infrastruktury energii elektrycznej trafiły w większości 
do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (6 projektów, około 90% dofinansowania), w ramach programu 
centralnego. Inwestycje te pozwoliły na budowę niemal 367 km sieci przesyłowej, co stanowi około 32% 
przyrostu sieci PSE z lat 2006-2015. Jest to zmiana relatywnie duża, szczególnie, że oferowane wsparcie było 
relatywnie niewielkie w stosunku do średniorocznych nakładów PSE na inwestycje (przeciętnie około 770 
mln rocznie w latach 2008-201421). 
Pozostałe projekty dotyczące budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych miały zdecydowanie 
mniejszą skalę i punktowy charakter. 

 

Wkład NSRO 32% długości sieci przesyłowych PSE oddanych w latach 2006-2015 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/
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6.3. Podsumowanie i ocena interwencji  

Wpływ interwencji na zmiany, które zaszły w okresie wdrażania perspektywy 2007-2013 w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami jest bardzo duży. Środki z POIŚ oraz 
programów regionalnych były dla samorządów jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych. Mniejsze znaczenie NSRO miało w sektorze energetyki, w szczególności 
w odniesieniu do poprawy efektywności energetycznej.  Z analizy zakresu oraz efektów interwencji 
w omawianym obszarze oraz przeglądu wyników przeprowadzonych ewaluacji i innych dostępnych 
danych wynika kilka zasadniczych wniosków:   

 Z punktu widzenia celów i założeń NSRO interwencja w obszarze gospodarki wodno-
ściekowej odniosła duży sukces. Znacząco poprawiły się wszystkie wskaźniki dostępności do 
infrastruktury, co z jednej strony przełożyło się na ograniczenie presji środowiskowej sektora 
komunalnego, a z drugiej na podniesienie jakości życia mieszkańców. Wsparcie z NSRO było 
bardzo ważne w kontekście realizacji wymogów tzw. dyrektywy ściekowej (dyrektywa 
91/271/EWG), szczególnie w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W przypadku aglomeracji 
2-15 tys. RLM pomimo niewątpliwie dużego znaczenia zrealizowanych inwestycji, nie zawsze 
pozwalały one na domknięcie systemów odbioru i oczyszczalnia ścieków zgodnie z 
wymogami KPOŚK. Wynika to z realizacji w programach regionalnych większej liczby 
mniejszych projektów zamiast ograniczonej liczby kompleksowych przedsięwzięć.  

 

Ramka 4. Mechanizm interwencji wykorzystany przy rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

niski, w stosunku do 
Europy Zachodniej 
poziom dostępu do 

infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

dotacje na rozbudowę i 
modernizację sieci 
kanalizacyjnej oraz 

oczyszczalni ścieków  

wsparcie bezzwrotne pozwala 
samorządom na finansowanie 

rozwoju infrastruktury 
wodno-ściekowej, tworząc 
warunki do przyłączania do 

niej kolejnych osób 

poprawa jakości i 
warunków życia około 3 

mln osób, których 
gospodarstwa domowe w 

wyniku rozbudowy 
infrastruktury wodno-

ściekowej zostały 
podłączone do zbiorczych 

systemów 
kanalizacyjnych  

przykład działania mechanizmu 

dotacje z programów regionalnych oraz PO IŚ pozwoliły na budowę 23374 km sieci kanalizacyjnej oraz 403 
oczyszczalni ścieków, to około 55% km sieci oraz 97% oczyszczalni powstałych w latach 2009-2014 

Źródło: Opracowanie własne 

 Inwestycje w obszarze gospodarki odpadami miały prowadzić do zmniejszenia udziału 
składowania odpadów komunalnych na rzecz innych form odpadów. Projekty dofinansowane 
w ramach polityki spójności przyczyniły się do realizacji tych założeń. Budowa instalacji do 
przetwarzania odpadów pozwoliła na zmniejszenie masy odpadów ostatecznie trafiających 
na składowiska i zwiększenie udziału innych form ich zagospodarowania. Kompleksowe 
wsparcie systemów selektywnej zbiórki (od budowy PSZOK, po zakup pojazdów) jest jednym 
z kluczowych warunków tworzenia efektywnego i nowoczesnego systemu gospodarki 
odpadami. Warto jednak zauważyć, że takie projekty stanowiły mniejszość, zdecydowanie 
więcej przedsięwzięć polegało na rozwoju infrastruktury służącej do przetwarzania odpadów 
(budowa lub rozbudowa zakładów zagospodarowania odpadów). Zmiany odnotowane dzięki 
polityce spójności w gospodarce odpadami są mniejsze niż wpływ wsparcia w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej. Wynika to m.in. ze zdecydowanie mniejszych nakładów na ten 
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cel i realizacji bardziej punktowych inwestycji, pozwalających raczej na tworzenie podstaw 
dla nowego systemu gospodarki odpadami, niż kompleksowego rozwiązania wszystkich 
istniejących problemów. Sytuacja taka nie dziwi, biorąc pod uwagę zobowiązanie państw 
członkowskich do realizacji dyrektywy ściekowej do końca 2015 r., czego niedopełnienie 
skutkować miało karami finansowymi (których ostatecznie nie było). Cele dla gospodarki 
opadami mają dłuższy horyzont czasowy, dlatego w perspektywie 2007-2013 inwestycje w 
tym obszarze miały mniejszy priorytet niż rozwój gospodarki wodno-ściekowej.  

 Zróżnicowany zakres inicjatyw podejmowanych w obszarze wsparcia energetyki przybliża 
Polskę do osiągnięcia wyznaczonych celów, m.in. dotyczących udziału OZE w bilansie 
energetycznym oraz poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na skalę 
dofinansowania i efekty zrealizowanych projektów, zdecydowanie większe znaczenie miało 
finansowanie dostępne w ramach PO IŚ. W programie centralnym zrealizowano bowiem kilka 
relatywnie dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki (patrz ramka). Pod tym 
względem zdecydowanie wyróżnia się przedsięwzięcie dotyczące budowy terminalu LNG w 
Świnoujściu oraz rozbudowa sieci przesyłowej dla energii elektrycznej. Pomimo widocznych 
zmian jakie zaszły w obszarze energetyki odnawialnej dzięki środkom polityki spójności oraz 
realizacji dużej liczby projektów z zakresu efektywności energetycznej, dużo większe 
znaczenie dla zmiany miksu energetycznego oraz oszczędności energii miały inwestycje 
realizowane z innych źródeł niż programy perspektywy finansowej 2007-2013. 

 

Ramka 5. Mechanizm interwencji wykorzystany przy wsparciu OZE 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

mały udział energii z 
OZE w bilansie 
energetycznym 

dotacje na budowę 
instalacji OZE  

dostępne wsparcie prowadzi 
do budowy nowych instalacji 

OZE, wykorzystujących 
energię wiatru, słońca, 

biomasę oraz biogaz  

pomiędzy 2006 a 2015 
udział energii z OZE w 

końcowym zużyciu 
energii brutto wzrasta 

niemal dwukrotnie 
NSRO odpowiada za 
około 21% przyrostu 
energii w instalacjach 

powyżej 0,2 MW 

przykład działania mechanizmu 

Budowa nowych instalacji OZE, możliwa dzięki dotacjom z PO IŚ oraz RPO to dodatkowa moc OZE w wysokości 
1119 MW, w tym 753 MW w ramach elektrowni wiatrowych.  

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Pewnym wyzwaniem wsparcia energetyki odnawialnej okazało się dopasowanie do 
potencjałów poszczególnych regionów. Co prawda elektrownie wiatrowe oraz biogazownie 
rolnicze budowano najczęściej w województwach, w których potencjał ekonomiczny tych 
technologii był najwyższy, o tyle instalacje do spalania i współspalania biomasy powstały na 
terenach, na których optymalne byłby raczej inne rozwiązania. W przypadku całej interwencji 
w obszarze energetyki utrudnieniem okazały się również problemy z przepisami regulującymi 
wsparcie (przepisy dotyczące pomocy publicznej) oraz potencjalną opłacalność inwestycji 
(przepisy regulujące rynek OZE).  

 Reasumując, wsparcie z programów perspektywy 2007-2013 miało największy udział 
w zmianie w tych obszarach problemowych, w których dofinansowanie pozwalało na 
realizację konkretnych (zdefiniowanych) zobowiązań/inwestycji, które i tak musiały zostać 
zrobione.  Taka sytuacja dotyczy w szczególności rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w 
której w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych precyzyjnie 
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wskazane są (nawet uwzględniając kolejne aktualizacje dokumentu) inwestycje i wymogi 
jakie muszą być spełnione w każdej miejscowości. Podobnie było w przypadku gospodarki 
odpadami, gdzie kierunki i zakres inwestycji wyznaczały WPGO. 

 Znaczenie interwencji było mniejsze w obszarach, w których decydujące znaczenie mają inne 
kwestie niż sama dostępność finansowania. Przykładem tego typu obszaru jest instalacji 
rozwój OZE, w którym zdecydowanie istotniejsze są rozwiązania legislacyjne decydujące 
o długookresowej opłacalności lub nieopłacalności danej inwestycji. Przykłady różnych 
programów pokazują, że problemy z przepisami przełożyły się na małe zainteresowanie 
niektórymi typami projektów (np. wsparcie produkcji biopaliw). 

 
 

Na potrzeby przygotowania niniejszego rozdziału wykorzystano następujące opracowania: 

 
1. Agencja Rynku Energii S.A., Statystyka elektroenergetyki polskiej 2006, Warszawa 2007 r. 
2. Agrotec Polska, WISE, Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2015 r. 
3. Imapp, IBS, Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2016 r. 
4. Imapp, PAG Uniconsult, Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013, 

Warszawa 2017 r. 
5. Imapp, PC++, Wpływ funduszy europejskich Wpływ funduszy europejskich Wpływ funduszy 

europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, 
Warszawa 2016 r.  

6. FUNDEKO, Efekty inwestycji w obszarze energetyki finansowanych w ramach polityki spójności 2007-
2013, Warszawa 2016 r. 

7. FUNDEKO, Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I - V 
POIiŚ 2007-2013, Warszawa 2015 r. 

8. FUNDEKO, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, Warszawa 2016 r. 
9. Re-Source, Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013, Poznań 2016 r.  
10. Openfield Research & Communication, Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze 

energetyki – IX i X priorytet PO IiŚ 2007-2013, Opole 2015 r. 
11. MR, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

Warszawa 2016 r. 
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7. Społeczeństwo informacyjne i dobre rządzenie 

Na działania w zakresie społeczeństwa informacyjnego i dobrego rządzenia przeznaczono w 
programach perspektywy finansowej 2007-2013 łącznie blisko 23 mld zł, co odpowiada za 7,9% 
dofinansowania ze środków UE.  

informatyzacja: 

w tym e-usługi 
dla 

przedsiębiorstw 

w tym e-usługi 
dla obywateli i 
administracji 

w tym 
informatyzacja 

jednostek 
naukowych 

10,6 mld zł 2,3 mld zł 7,4 mld zł 0,9 mld 

infrastruktura sieciowa: w tym sieci szerokopasmowe W tym „ostatnia 
mila” 

3,8 mld zł 3,2 mld zł 0,6 mld zł 

dobre rządzenie: 
w tym good governance 

(POKL) 
w tym pomoc techniczna 

8,2 mld zł 1,5 mld zł 6,7 mld zł 
 

Wykres 81. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na rozwój społeczeństwa informacyjnego i dobre 
rządzenie w ramach programów perspektywy finansowej 2007-2013 

 

 

Na informatyzację, w szczególności rozwój 
infrastruktury sieciowej przeznaczono w Polsce 
większą część środków UE niż średnio we 
wszystkich krajach V4+4. Relatywnie mniej 
wsparto w Polsce dzialania związane z pomocą 
techniczną. Dostępne dane nie pozwalają na 
jednoznaczną identyfikację w pozostałych 
krajach innych obszarów związanych z rozwojem 
potencjału administracji publicznej i szerzej, 
dobrym rządzeniem. 

Wykres 82. Alokacja na poszczególne obszary wsparcia - 
różnica w punkach procentowych w porównaniu ze 

średnią dla V4+4 
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7.1. Punkt wyjścia 

Poziom dostępu do Internetu w Polsce na tle 
innych krajów UE u progu perspektywy 2007-
2013 był niski. W 2005 roku w Polsce komputer 
osobisty znajdował się w 40% gospodarstw 
domowych (w tym samym okresie w krajach UE-
25 - 58%), niespełna co trzecie z nich posiadało 
dostęp do Internetu (UE-25: 48%), a co szóste 
do łącza szerokopasmowego (23% w UE-25).  

Wykres 83. Odsetek gospodarstw domowych w 2006 r. 
z dostępem do komputera i Internetu 

 

Informatyzacja przedsiębiorstw była znacznie 
wyższa niż gospodarstw domowych, niemniej 
łącza szerokopasmowe były istotnie mniej 
dostępne dla polskich przedsiębiorstw (43%), 
niż średnio w krajach Unii Europejskiej (63%). 
Niezadowalający rozwój infrastruktury sieciowej 
występował równolegle z niskim poziomem 
dostępności i wykorzystania usług 
elektronicznych. Tylko co piąty obywatel używał 
Internetu do kontaktów z administracją. W tym 
zakresie Polskę od krajów UE-15 dzieliła różnica 
16 punktów procentowych. 

Źródło: Opracowanie na podstawie NSRO 

Wykres 84. Wskaźnik rozwoju e-usług w 2004 r. – najniżej 
i najwyżej e-rozwinięte usługi publiczne w Polsce 

 

Poziom usług świadczonych drogą elektroniczną 
u progu perspektywy finansowej 2007-2013 był 
zróżnicowany. Najwyżej oceniano usługi 
wspierające poszukiwanie pracy, 
odprowadzenie podatku dochodowego od osób 
fizycznych i rejestrację kandydatów na studia. 
Najgorzej rozwinięte były z kolei w 2006 r. 
usługi on-line w obszarze służby zdrowia oraz 
bezpieczeństwa. Źródło: Opracowanie na podstawie NSRO 

 
W NSRO zidentyfikowano działania administracji 
publicznej wymagające szczególnej interwencji. 
Wskazano niską zdolność służb publicznych do 
tworzenia i egzekucji prawa oraz świadczenia 
usług dla obywateli. Powyższe obserwacje 
znajdowały odzwierciedlenie we wskaźnikach 
jakości rządzenia na tle innych państw. 
Szczególną uwagę poświęcono sprawności 
działania urzędów i obciążeniom 
administracyjnym związanym z rejestracją firmy. 
Brak systemu „jednego okienka” oraz mało 
przyjazne procedury wydłużały czas rejestracji 
działalności gospodarczej, przez co był on 
średnio dłuższy o 26 dni niż przeciętnie w UE-15.  

Wykres 85. Wskaźniki jakości rządzenia w 2006 r.  

 

Źródło: Ranking WGI, Bank Światowy.  
Dla UE-15 średnia arytmetyczna. 
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7.2. Charakterystyka i efekty interwencji 

7.2.1. Infrastruktura sieciowa 

Największą część interwencji w obszarze społeczeństwa informacyjnego stanowiła infrastruktura 
szerokopasmowa, która miała zwiększyć dostępność Internetu zwłaszcza tam, gdzie do tej pory było 
to nieopłacalne. Sieci budowano przeważnie w ramach projektów o zasięgu wojewódzkim, 
wdrażając interwencję zarówno w RPO, jak i w programach krajowych (PO IG oraz PO RPW). W PO 
IG można było sfinansować jedynie lokalne projekty uzupełniające braki w infrastrukturze na etapie 
„ostatniej mili”, a w RPO i PO RPW dofinansowano zarówno sieci szkieletowo-dystrybucyjne, jak i 
dostępowe. Zrealizowane inwestycje pozwoliły na budowę i rozbudowę łącznie ponad 29,3 tys. km 
sieci w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej dzięki największym projektom regionalnym. Szacunki te 
nie uwzględniają dostępu do Internetu zapewnionego przez inwestycje na odcinku ostatniej mili lub 
wdrażanych przez projekty o zasięgu lokalnym, których długość może wynieść nawet ok. 16 tys. km. 

Wykres 86. Rezultaty projektów budowy Internetu szerokopasmowego 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Raportu Zamknięcia Ministerstwa Cyfryzacji i sprawozdań końcowych RPO. 

 

W okresie 2006-2016 odsetek gospodarstw 
domowych posiadających dostęp do 
szerokopasmowego Internetu wzrósł z 22% do 
76%. W zasięgu Internetu szerokopasmowego 
znalazło się ok. 8,9 mln osób22, natomiast 
działania zapewniające dostęp na odcinku 
ostatniej mili skutkowały ponad 710 tysiącami 
podłączeń do sieci. Bez wsparcia polityki 
spójności operatorzy telekomunikacyjni 
podłączyliby zaledwie ok. 147 tysięcy 
abonentów z obszarów objętych interwencją. 

 
Osoby, które uzyskały dostęp  

do szerokopasmowego Internetu: 

 w zasięgu sieci faktyczne podłączenia 

 8,9 mln 710 tys. 

 Liczba nowych PIAP Liczba korzystających 
ze wspartych PIAP 

 Ponad 5,1 tys. Ok. 500 000 osób. 

                                                           
22

 Wskaźnik mierzy liczbę potencjalnych osób, które mogą zostać podłączone do szerokopasmowego Internetu, 
a które wcześniej takiej możliwości nie miały.  
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Inwestycje poprawiające dostępność Internetu nie ograniczały się jednak wyłącznie do rozbudowy 
infrastruktury sieciowej. Dostęp zapewniano także dzięki sieciom radiowym, hot-spotom i 
publicznym punktom dostępu do Internetu (PIAP), których powstało ponad 5 tys. w całym kraju. 

7.2.2. Informatyzacja 

Upowszechnienie usług publicznych on-line skierowano do trzech grup docelowych: obywateli 
i administracji, przedsiębiorstw oraz szkół wyższych. Projekty wszystkich trzech grup realizowano w 
PO IG i regionalnych programach operacyjnych. Łącznie zrealizowano ok. 8,8 tys. projektów, z czego 
większość wsparcia (72%) przypadło na PO IG. Największe projekty wdrażała administracja centralna. 
Skonsumowały one ok. 30% wszystkich środków przeznaczonych na rozwój e-usług.  

Większość projektów z zakresu e-administracji 
polegała na budowie systemów wspierających 
pracę urzędów, porządkujących zbiory danych i 
ułatwiających kontakt obywateli z urzędami. 
Znaczna część dotyczyła usług z zakresu turystyki 
i edukacji (w tym e-learningu). Zdecydowanie 
najwięcej środków przeznaczono jednak na 
systemy obsługujące służbę zdrowia.  

Wykres 87. Odsetek osób korzystających z Internetu 
w kontaktach z administracją publiczną - różnica pomiędzy 

2008 a 2016 r. w Polsce oraz państwach UE-15 

 

Wprowadzenie usług e-administracji, 
skierowanych do obywateli, znajduje 
potwierdzenie we wskaźnikach na poziomie 
kraju. Odnotowano niewielki przyrost odsetka 
osób korzystających z Internetu w kontakcie z 
administracją (o 8 p. proc.). Wzrost ten wynika 
jednak głównie ze zwiększenia udziału osób 
korzystających z Internetu w populacji. Projekty 
e-usług pozwoliły raczej instytucjom zebrać i 
uporządkować rozproszone dane oraz wdrożyć 
nowe sposoby pozyskiwania informacji, w 
mniejszym zakresie natomiast ułatwiły 
obywatelom kontakt z urzędami. 

Źródło: opracowanie własne 

E-usługi o szczególnym znaczeniu 

e-RPL 
obsługa rządowego procesu 

legislacyjnego 

STRATEG 
monitoring zarządzania realizacją 

strategii i polityk publicznych w Polsce 

e-PUAP 
80 różnych usług w zakresie kompetencji 

urzędów szczebla lokalnego i 
regionalnego 
 

Polityka spójności miała istotny wpływ na 
skrócenie czasu rejestracji działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne. Czas ten spadł 
do 2 godzin i 12 minut (2015 r.), licząc od 
złożenia wniosku o wpis do ewidencji aż do 
uzyskania numerów NIP i REGON oraz 
przekazania informacji zawartych we wniosku do 
urzędów skarbowych i ZUS/KRUS. Za zmiany 
odpowiadał systemowy projekt informatyzacji 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Zgodnie z szacunkami Banku 
Światowego, wykorzystującymi inną 
metodologię, czas na realizację procedury spadł 
o 18% (z 45 do 37 dni) a liczba procedur 
towarzyszących zakładaniu działalności zmalała 
z 10 do 4. 

Wykres 88. Czas potrzebny na rejestrację działalności 
gospodarczej - zmiana między 2007 a 2016 r. 

 

Źródło: Ranking Doing Business Banku Światowego 
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7.2.3. Dobre rządzenie 

Projekty w obszarze dobrego rządzenia zostały ukierunkowane na wzrost potencjału administracji. 
Niniejsza analiza skupia się na projektach z Priorytetu V PO KL (good governance) i PO PT, mając na 
uwadze znaczącą rolę, jaką odegrała informatyzacja urzędów i wdrożenie usług cyfrowych 
dedykowanych usprawnieniu administracji rządowej i samorządowej, wzmocnienie mechanizmów 
kreowania i wdrażania polityk publicznych, stanowienia prawa, obsługi przedsiębiorców oraz jakości 
usług wymiaru sprawiedliwości, a także rozwój potencjału organizacji pozarządowych i dialogu 
społecznego. Blisko ¾ dofinansowania przeznaczono na projekty podnoszące kompetencje 
pracowników administracji, pozostałymi środkami wzmocniono sektor pozarządowy. 

Najliczniejszą grupę objętą wsparciem stanowili 
pracownicy samorządowi. Co piąty pracownik 
uczestniczył w szkoleniach z zakresu poprawy 
zdolności regulacyjnych, a co szósty pracownik 
administracji skarbowej oraz ZUS ukończył szkolenie 
obsługi przedsiębiorców. Działaniom szkoleniowym 
często towarzyszyły projekty wdrożeniowe (np. 
zarządzanie procesowe w urzędach, standardy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi) 
i specjalistyczne (dotyczące m.in. przygotowania 
analiz i ekspertyz). Obok administracji, wzmocniono 
potencjał i zdolności instytucjonalne NGO, 
pracodawców i związków zawodowych. Szkolenia 
objęły 80 tysięcy przedstawicieli strony społecznej, 
natomiast wsparcie pozaszkoleniowe dotyczyło 
centrów oraz sieci organizacji pozarządowych, 
a także rad działalności pożytku publicznego. 

 
 

Udział osób objętych szkoleniami 
PO KL 

 ok. 20% pracowników samorządowych 

 
ok. 15% pracowników administracji 

 skarbowej i ZUS 

 
ok. 80 tys. przedstawicieli NGO,  

pracodawców i związków zawodowych  
objęto szkoleniami 

Wykres 89. Odsetek samorządów które wdrożyły  
systemy zarządzania w instytucji 

 

Działania w obszarze dobrego rządzenia poprawiły 
jakość funkcjonowania samorządów. W ponad 40% 
z nich wdrożono przynajmniej jeden system 
zarządzania (jakością, zasobami ludzkimi, 
satysfakcją klienta lub dostępem do informacji 
publicznej), a pracowników 1853 jednostek 
samorządu terytorialnego objęto szkoleniami 
z zakresu zarządzania strategicznego. Badania 
wskazują, że podmioty, które skorzystały ze 
wsparcia cechują się bardziej profesjonalną obsługą 
od podmiotów nim nieobjętych. 

Źródło: Sprawozdanie końcowe PO KL 

Ważnym wzmocnieniem działań administracji był 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna, skierowany 
do kadr bezpośrednio odpowiedzialnych za 
realizację NSRO. Dzięki PO PT nie tylko zwiększono 
zatrudnienie, ale także zainwestowano w 
kompetencje większości urzędników oraz narzędzia 
wspierające system zarządzania, wdrażania, 
monitorowania, kontroli, promocji i informacji 
NSRO. Działania te pozwoliły nie tylko na 
usprawnienie wdrażania programów, ale stanowiły 
impuls rozwoju kadr odpowiedzialnych za politykę 
spójności.  

 
Wsparcie kadry instytucji zaangażowanych 

w realizację NSRO 

 sfinansowano 202 217 etatomiesięcy 

 
średniorocznie współfinansowano 

wynagrodzenie 2 079 etatów 
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PO PT ułatwiła wdrażanie, monitorowanie i kontrolę 
projektów. Dzięki rozwinięciu systemu STRATEG 
poprawiono zarówno monitoring postępów polityki 
spójności, jak też innych polityk publicznych. Istotną 
rolę w rozwoju polityk opartych na dowodach 
odegrały także badania ewaluacyjne, które 
pozwoliły wskazać najbardziej i najmniej skuteczne 
interwencje oraz zwiększyły jakość 
opracowywanych dokumentów strategicznych. 
Pośrednio istotnie na standardy polskiej 
administracji wpłynęła także wymiana dobrych 
praktyk, możliwa dzięki intensywnej współpracy 
zagranicznej.  

 Zasięg interwencji PO PT 

 
zorganizowano ok. 9 tys. szkoleń, 

warsztatów, treningów, seminariów, wizyt 
studyjnych oraz innych form kształcenia 

 
17 442 osób przeszkolonych w ramach 

wymiany doświadczeń 

  

W pewnym stopniu wsparcie polityki spójności 
prowadziło do uproszczeń prawa, zmniejszenia 
barier administracyjnych i obowiązków 
informacyjnych. Poziom redukcji kosztów 
regulacyjnych dla przedsiębiorców osiągnął pod 
koniec 2015 roku wartość skumulowaną 0,72% PKB. 
Było to możliwe m.in. dzięki zmianom w 90 aktach 
prawnych, także w zakresie ograniczenia biurokracji 
i sprawozdawczości oraz zmniejszenia kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze 
europejskie wspierały działania z tego zakresu.  
 
Zmiany zachodzące w Polsce dotyczące tworzenia 
prawa znalazły tym samym swoje odzwierciedlenie 
na poziomie indeksów globalnych. Wskaźnik jakości 
regulacji, zawierający m.in. zmienne cząstkowe 
dotyczące obciążeń administracyjnych oraz 
sprawności otwierania i prowadzenia działalności 
gospodarczej wzrósł z 0,77 w 2008 roku do 1,00 
w 2015 roku. 

 
Redukcja kosztów regulacyjnych  

dla przedsiębiorców 

 0,72% PKB od 2012 r. 

 

Wykres 90. Zmiana wartości syntetycznego wskaźnika 
jakości regulacji (WGI) 

 
Źródło: Ranking WGI, Bank Światowy. 

 

7.3. Podsumowanie i ocena interwencji  

Wpływ wsparcia z polityki spójności na rozwój społeczeństwa informacyjnego był wyraźny, 
a interwencję należy ocenić jako trafną, skuteczną i użyteczną.  

 Badania ewaluacyjne jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ wybudowanej 
infrastruktury Internetu szerokopasmowego na dostęp do sieci. W szczególności Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej (zrealizowana w ramach PO RPW) znacznie poprawiła 
dostęp do łącza wysokiej jakości, ale podobne rezultaty osiągnięto także w programach 
regionalnych. Faktyczny poziom podłączeń gospodarstw domowych i wybranych typów 
instytucji był jednak dużo niższy, ponieważ inwestycje trafiały przede wszystkim tam, gdzie 
nie opłacało się inwestować operatorom telekomunikacyjnym ze względu na dużą odległość 
od ośrodków miejskich i/lub niską gęstość zaludnienia. 
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 Inwestycje w rozwój punktów dostępu do Internetu (PIAP) i tzw. hot-spotów przeważnie 
pomagały upowszechnić dostęp do Internetu dla mieszkańców i turystów. Jednak ze względu 
na stosunkowo przestarzałą technologię PIAPy i hot-spoty, wypierane przez mobilny dostęp 
do Internetu, ostatecznie nie odegrały istotnej roli w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

 Interwencja przyczyniła się do wdrożenia wielu tysięcy nowych e-usług, pobudzając rozwój 
TIK w instytucjach publicznych, z których część miała realny wpływ na poprawę sprawności 
obsługi obywateli i przedsiębiorców (patrz ramka). W większości służyły one jednak 
jednostronnemu przekazywaniu (udostępnianiu) informacji. Projekty z obszaru e-
administracji miały większy wpływ na efektywność pracy pracowników instytucji objętych 
wsparciem oraz wzrost bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych, niż 
bezpośrednio na rozszerzenie funkcjonalności przy załatwianiu spraw przez obywateli. W 
efekcie nadal brakuje kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłyby na załatwianie spraw bez 
konieczności wizyty w urzędzie.  

Ramka 6. Mechanizm interwencji wykorzystany przy zwiększaniu efektywności pracy administracji publicznej 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

niska wydolność służb 
publicznych w 
dostarczaniu 

usług publicznych 
 

niedostateczne 
wykorzystanie TIK w 

administracji 
publicznej 

tworzenie elektronicznych 
usług publicznych dla 

obywateli i 
przedsiębiorców 

projekty administracji 
publicznej na wdrożenie usług 

wysokiego poziomu 
(interakcja dwustronna) w 

celu usprawnienia załatwiania 
spraw 

skrócenie czasu na 
załatwianie wybranych 

spraw urzędowych 

przykład działania mechanizmu 

Rejestracja i zmiany związane z działalnością gospodarczą – projekt PO IG 
Dzięki możliwości złożenia wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorcy mogą przez Internet sprawnie rejestrować, 

zawieszać i wznawiać swoją działalność, dokonywać innych zmian we wpisach oraz składać formularze do 
elektroniczne do wybranych urzędów. Czas na realizację całej procedury spadł o 18% a liczba procedur 

towarzyszących zakładaniu działalności zmalała z 10 do 4. 

Źródło: Opracowanie własne 

Mimo trudności uchwycenia wpływu interwencji z obszaru dobrego rządzenia, efekty zrealizowanych 
projektów są widoczne na poziomie instytucji, które zostały objęte wsparciem oraz wybranych 
obszarów interwencji. 

 Wśród najważniejszych efektów wdrażania polityki spójności w zakresie good governance 
warto wskazać podniesienie kompetencji specjalistycznych oraz zarządczych, a także 
wdrożenie standardów pracy w administracji publicznej wszystkich szczebli. Również kadry 
organizacji pozarządowych i partnerów społecznych wzmocniły swoje kompetencje, co 
pobudziło sektor do rozwoju. Mimo tego nie udało się zwiększyć odsetka środków 
przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych przez samorządy, co było jednym z celów interwencji. 

 Ważnym wsparciem działania administracji publicznej była pomoc techniczna. Projekty 
umożliwiły sprawne wdrożenie polityki spójności w Polsce. Dzięki PO PT sfinansowano 
przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę oraz kontrolę realizacji 
NSRO. PO PT gwarantował również wsparcie informatyczne realizacji NSRO oraz przepływ 
informacji między uczestnikami procesu zarządzania i wdrażania programów polityki 
spójności. 

 Dzięki interwencji wprowadzono znaczące uproszczenia dostępu do obsługi sądowej 
i w zarządzaniu administracją sądową. Istotny wpływ na sprawność funkcjonowania sądów 
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miało uruchomienie e-sądu i inne projekty z obszaru informatyzacji. W efekcie udało się 
skrócić czas obiegu dokumentów i przyspieszyć bieg spraw. Ważnym ułatwieniem było 
wprowadzenie elektronicznego dostępu do postępowania wieczystoksięgowego. 

Na potrzeby przygotowania niniejszego rozdziału wykorzystano następujące opracowania: 

1. Agrotec/WISE, Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013, Warszawa, 2015 r. 

2. Ecorys, Ewaluacja ex-post Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Raport końcowy. 
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2016 r. 

3. imapp, PC++ Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-
gospodarczy Polski Wschodniej, Warszawa 2016 r.  

4. imapp, IBS, Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2016 r. 

5. imapp, PAG Uniconsult, Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013, 
Warszawa 2017 r. 

6. Instytut Badań i Analiz Grupa OSB, Ocena skuteczności i efektów działań PO KL, podjętych na rzecz 
wzmocnienia potencjału partnerów społeczno-gospodarczych, Warszawa-Olsztyn 2014 r. 

7. Iwaniak A., Sekutowicz K., Ocena stopnia realizacji celów V Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów, Warszawa 
2010 r. 

8. Laboratorium Badań Społecznych, Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL 
oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji 
Programu, Warszawa 2015 r. 

9. Ministerstwo Cyfryzacji, Sieci szkieletowo-dystrybucyjne w perspektywie 2007-2013, Warszawa 2015 r. 
10. Ministerstwo Rozwoju, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Warszawa 2017 r. 
11. Ministerstwo Rozwoju, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 

Warszawa 2017 r. 
12. Openfield, Wpływ polityki spójności perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, Opole 2016 r. 
13. PAG Uniconsult, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury 

społecznej, Warszawa 2016 r. 
14. Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004–

2014. MIR, 2015 r. 
15. Re-Source, Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013, Poznań 2016 r.  
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8. Kapitał ludzki 

Na działania w zakresie kapitału ludzkiego i towarzyszącej mu infrastruktury w programach 
perspektywy finansowej 2007-2013 wydano łącznie ponad 32,7 mld zł, co odpowiada ok. 11% 
dofinansowania ze środków UE. Najwięcej przeznaczono na wsparcie w zakresie edukacji – ok. 
60% łącznej kwoty dofinansowania w tym obszarze. 

 

edukacja: 
w tym wsparcie 

nauczycieli i uczniów 
w tym szkolnictwo 

wyższe 
w tym infrastruktura 

edukacji 

19,8 mld zł 9,8 mld zł 3,5 mld zł 6,6 mld zł 

kadry gospodarki: 

9,6 mld 

zdrowie: 

4,7 mld zł 
 

Wykres 91. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na edukację, kadry gospodarki i zdrowie w 
programach perspektywy finansowej 2007-2013 

 

Wykres 92. Alokacja na wsparcie kapitału ludzkiego (lewy panel) oraz infrastruktury społecznej (prawy panel)- różnica 
w punkach procentowych w porównaniu ze średnią dla V4+4 

 
 

Pomimo stosunkowo dużego udziału wydatków na rozwój kapitału ludzkiego i infrastruktury 
edukacji oraz zdrowia, Polska przeznaczyła na te cele stosunkowo mniejszą część alokacji niż inne 
kraje V4+4. Różnice te szczególnie wyraźnie widać w obszarze edukacji (zarówno w odniesieniu do 
projektów „miękkich”, jak i infrastrukturalnych) i ochrony zdrowia. Nieco więcej – niż średnio 
w V4+4 – przeznaczono w Polsce na wsparcie pracowników i instytucji rynku pracy oraz pomocy 
i integracji społecznej.  Podobna skala środków wydatkowana została na aktywne polityki rynku 
pracy i wsparcie samozatrudnienia. 
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8.1. Punkt wyjścia i założenia interwencji 

Cel 2 NSRO Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, zrealizowany miał 
być przy wykorzystaniu różnych narzędzi wsparcia. Interwencja w obszarze edukacji miała poprawić 
dostępność przedszkoli i stymulować rozwój dzieci dzięki szerszej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Celem 
wsparcia było także przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji w szkolnictwie zawodowym (zarówno, 
jeśli chodzi o jakość nauczania, jak i infrastrukturę dydaktyczną) poprzez dostosowanie sposobu 
kształcenia do wymogów i prognoz rynku pracy. Ważnym celem było także zainteresowanie uczniów i 
studentów naukami ścisłymi oraz rozbudowa infrastruktury dla potrzeb kształcenia. Obok 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji, w NSRO dostrzeżono konieczność ciągłego podnoszenia 
kompetencji osób pracujących. Potrzeba wynikła zarówno z przemian technologicznych, jak też ze 
zmian wywołanych procesami restrukturyzacji gospodarczej i potrzebą wydłużania aktywności na 
rynku pracy. Poza bezpośrednim wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia, o czym mowa w 
rozdziale dotyczącym rynku pracy, w ramach polityki spójności wdrażano interwencje poprawiające 
funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. 

W NSRO problemy związane z jakością funkcjonowania służby zdrowia i dostępem do usług 
medycznych rozpatrywano przez pryzmat wpływu na jakość kapitału ludzkiego i z perspektywy 
konieczności wyrównywania szans rozwojowych. Autorzy NSRO zwrócili m.in. uwagę na różnice 
międzyregionalne w dostępie do opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę ogólnie gorszy niż przeciętnie 
w UE stan zdrowia mieszkańców, konieczne było podjęcie działań mających na celu poprawę stanu 
infrastruktury i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. przez wypełnianie luk 
w infrastrukturze. Powyższe działania miały wpływać na poprawę jakości kapitału ludzkiego, w tym 
wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Polski. 

Podstawą wyrównywania szans edukacyjnych jest 
udział w edukacji od wczesnych lat. Wartości 
wskaźników dostępności miejsc w przedszkolach w 
2007 roku jednoznacznie wskazywały na istotne braki 
w tym zakresie. Podczas kiedy w pozostałych 
państwach UE prawie każde dziecko pomiędzy 4 
rokiem życia i momentem rozpoczęcia nauki w szkole 
mogło liczyć na miejsce w przedszkolu, w Polsce 
jedynie 2 z 3 dzieci miało taką możliwość. W Strategii 
Europa 2020 za oczekiwaną wartość tego wskaźnika 
uznano poziom 95%. Z kolei w 2006 roku tylko 38% 
polskich dzieci w grupie wiekowej 3-5 lat miało 
zapewnione miejsce w przedszkolu. Szczególnie 
niekorzystnie prezentowała się sytuacja na wsi, gdzie 
jedynie co szóste dziecko uczęszczało do przedszkola. 

Diagnoza edukacji w NSRO wskazywała na 
nieadekwatną strukturę wykształcenia do potrzeb 
rynku pracy. Mimo rosnących aspiracji edukacyjnych 
Polaków, które obrazuje dynamika liczby studentów 
(5-krotny wzrost na przestrzeni 15 lat) 
zaobserwowano niedopasowanie wybieranych przez 
studentów kierunków edukacji do potrzeb rynku 
pracy. W Polsce dominowały studia z zakresu nauk 
humanistycznych, społecznych i administracji, podczas 
gdy rynek pracy zgłaszał zapotrzebowanie na osoby 
kończące kierunki ścisłe i przyrodnicze.  

Wykres 93. Odsetek dzieci w wieku przedszkolnym (4+) 
objętych wychowaniem przedszkolnym w 2007 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

Eurostatu 

Wykres 94. Absolwenci studiów z obszaru nauk 
matematycznych, przyrodniczych i technicznych w 

2007 r. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostatu 
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W NSRO zwrócono uwagę także na problem 
kształcenia dorosłych. Polacy rzadko uczestniczyli w 
kształceniu ustawicznym, tym samym zmniejszając 
szanse utrzymania się na dynamicznym rynku pracy 
oraz ograniczając własną mobilność zawodową. Tylko 
co dwudziesty dorosły Polak (w wieku 25-64 lat) 
poświęcał czas na doskonalenie zawodowe, podczas 
gdy w pozostałych państwach członkowskich 
(zarówno UE-15, jak i UE-28) przynajmniej co dziesiąta 
osoba podnosiła swe kwalifikacje.  

Wykres 95. Odsetek dorosłych uczestniczących w 
kształceniu w 2007 r. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostatu  

Ochronę zdrowia w NSRO uwzględniono przede wszystkim przez pryzmat wpływu na jakość kapitału 
ludzkiego. Mając na uwadze przewidywany wzrost liczby osób starszych, za wyzwanie uznano 
utrzymanie siły roboczej w dobrym zdrowiu. Za niezadowalający uznano w NSRO także stan 
infrastruktury ochrony zdrowia, zauważając duże zróżnicowanie pomiędzy większymi miastami, 
a niektórymi obszarami wiejskimi.  

 

8.2. Charakterystyka i efekty interwencji 

8.2.1. Edukacja 

Projekty z obszaru edukacji realizowano we wszystkich 
programach operacyjnych polityki spójności w Polsce. Z 
EFS sfinansowano zarówno działania o charakterze 
systemowym, a także oddziaływano lokalnie na 
funkcjonowanie szkół i placówek oraz uczelni. Warto 
wspomnieć, że interwencja, zarówno z EFS, jak i EFRR, 
pozwalała także na tworzenie miejsc w przedszkolach.  
Środki PO KL wsparły 8 171 ośrodków wychowania 
przedszkolnego, czyli ok. 40% wszystkich tego typu 
placówek. Wsparcie istotnie zwiększyło liczbę miejsc 
opieki w placówkach dla dzieci w wieku 3-5 lat, 
popularyzując tym samym opiekę przedszkolną. 
Szczególnie istotne było oddziaływane interwencji na 
obszarach wiejskich. W różnych formach edukacji 
przedszkolnej poza miastami wzięło udział 175 tys. 
dzieci. Pomiędzy 2008 a 2015 rokiem odsetek dzieci 
objętych opieką przedszkolną wzrósł z 53% do 84%. W 
dużej mierze ta skokowa zmiana była efektem polityki 
spójności. 

 Wsparcie przedszkoli 

 
wsparcie uzyskało 8 171 ośrodków 

wychowania przedszkolnego 

 Zasięg interwencji 

 

 

 
36% dzieci w wieku 3-5 lat z terenów 

wiejskich uczestniczyło w różnych 
formach edukacji przedszkolnej dzięki 

projektom z polityki spójności 

Większość szkół uczestniczyła przynajmniej w jednym z 
projektów edukacyjnych realizowanych w ramach 
polityki spójności. Największy zasięg miały projekty w 
szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne 
(objęły 59% wszystkich szkół) oraz projekty 
indywidualizacji nauczania w klasach I-III, które 
realizowano średnio w 8 na 10 szkół podstawowych. 

 Uczestnictwo szkół w projektach 

 projekty rozwojowe  

 

14 tys. szkół 
prowadzących 

kształcenie ogólne  

59% wszystkich 
szkół 

prowadzących 
kształcenie ogólne 
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Programy rozwojowe w szkołach koncentrowano 
przeważnie na pomocy uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Przeważało w nich wsparcie 
wyrównawcze i fakultatywne zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe. W efekcie poprawiono wyniki 
na egzaminach zewnętrznych, zwłaszcza na poziomie 
ponadgimnazjalnym, a także częściowo wyrównano 
szanse edukacyjne uczniów w trudnej sytuacji 
materialnej oraz uczniów słabszych w zakresie języka 
polskiego. 

Edukacja zawodowa była jednym z priorytetowych 
obszarów wsparcia EFS. Projekty skierowane na 
wsparcie szkół i placówek kształcenia zawodowego 
objęły prawie każdą placówkę w kraju. Najbardziej 
rozpowszechnione było wsparcie w zakresie 
programów rozwojowych i doskonalenia nauczycieli.  
Aż 3 na 4 szkoły objęte projektami włączyły w ich 
realizację także pracodawców, dzięki czemu ćwierć 
miliona uczniów mogło nabyć pierwsze doświadczenia 
praktyczne. W przeważającej części projektów praktyki i 
staże zorganizowały jednak przedsiębiorstwa, z którymi 
szkoły współpracowały już wcześniej. Projekty 
skierowane do szkół zawodowych obejmowały nie tylko 
obszar nauczania, ale także infrastruktury dydaktycznej. 
Część regionów skoncentrowała wsparcie na szkołach o 
profilu zawodowym i technicznym, zapewniając 
uczniom dostęp do nowoczesnych urządzeń, 
pozwalających lepiej zapoznać się ze specyfiką pracy w 
zawodzie. 

 
projekty dotyczące indywidualizacji 

nauczania 

 
10,6 tys. szkół 

podstawowych  
79% szkół 

podstawowych 

projekty szkół zawodowych 

 szkoły, które 
wdrożyły programy 

rozwojowe 

nauczyciele 
kształcenia 

zawodowego 
 

blisko 4 tys. szkół  14,8 tys. 

 
Zasięg interwencji 

 

  

 
98% szkół 

zawodowych 

32% nauczycieli 
kształcenia 

zawodowego 
 

73% szkół zawodowych zorganizowało 
staże i praktyki u przedsiębiorców 

 

8.2.2. Szkolnictwo wyższe 

Projekty uczelni ukierunkowane były na wzmocnienie 
potencjału szkół wyższych, zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki oraz wzmocnienie systemowych narzędzi 
zarządzania. Środki na projekty infrastrukturalne miały 
umożliwić poprawę bazy dydaktycznej oraz wesprzeć 
rozbudowę uczelni. Na 408 szkół wyższych działających 
w 2016 r. w Polsce prawie połowa wdrożyła programy 
rozwojowe, a 67 uczelni wprowadziło modele 
zarządzania jakością. Projekty zwiększyły szanse 
studentów na odbycie praktyk i staży wspieranych ze 
środków EFS, z czego skorzystało 87 tys. z nich. 

Ważnym elementem interwencji była popularyzacja 
kierunków studiów o największym zapotrzebowaniu ze 
strony rynku pracy (techniczne, matematyczne i 
przyrodnicze) w celu zwiększenia liczby absolwentów 
tych kierunków. W ramach kierunków zamawianych 

 Projekty szkół wyższych 
 

Wdrożone 
programy 

rozwojowe 

Uczelnie, które 
wdrożyły modele 

zarządzania 
jakością 

 628 programów 67 uczelni 

 
Zasięg interwencji 

 

  

 

48% uczelni  16% uczelni 
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uczelnie mogły fundować stypendia dla studentów, 
prowadzić zajęcia wyrównawcze oraz podnosić 
umiejętności praktyczne przez staże u pracodawców. 
Kierunkami zamawianymi objęto ok. 26% wszystkich 
studentów I roku. Liczba absolwentów kierunków 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych osiągnęła 
poziom prawie 44 tys. osób. 

 
Absolwenci kierunków zamawianych 

 

43,6 tys. osób 

Równolegle do działań o charakterze dydaktycznym 
uczelnie realizowały projekty infrastrukturalne, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierunków 
ścisłych i przyrodniczych oraz specjalizacji regionalnych 
– głównie w ramach PO IŚ, RPO oraz PO RPW. W efekcie 
148 szkół wyższych doposażono w aparaturę naukowo-
badawczą na potrzeby dydaktyki, a część uczelni zyskała 
nowe lub zaadaptowała istniejące budynki na cele 
dydaktyczno-naukowe. Ze wspartej infrastruktury 
ostatecznie skorzystało ponad 600 tys. studentów.  

 
Efekty wsparcia infrastruktury szkół 

wyższych 

 

148 uczelni doposażono w aparaturę 
naukowo-badawczą 

 
600 tys. studentów skorzystało 

ze wspartej infrastruktury 

Inwestycje pozwoliły przyjąć nowych studentów na 
kluczowe kierunki z punktu widzenia potrzeb 
gospodarki. Dzięki samym tylko projektom PO IŚ 
uczelnie mogły przyjąć ponad 10 tys. nowych 
studentów. Nowobudowane i przebudowane obiekty w 
dużej mierze zostały przygotowane także z myślą 
o osobach niepełnosprawnych, co zwiększyło 
dostępność edukacji dla tych osób.  

 
10 tys. nowych miejsc dla studentów 

dzięki PO IŚ 

 
Użytkownicy infrastruktury edukacji 

i kształcenia 

 
2,2 mln osób łącznie 

 

8.2.3. Kadry gospodarki 

Interwencję z zakresu kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach wdrażano w ramach PO KL. 
Wsparcie przeznaczono na dedykowane formalne 
kształcenie ustawiczne (poprzez kursy zawodowe) 
i nieformalne szkolenia – szczególnie w zakresie 
podnoszenia kompetencji w obszarze TIK i języków 
obcych. Realizowano także tzw. projekty 
outplacementowe skierowane do osób zagrożonych 
utratą pracy. Kadry przedsiębiorstw wspierano również 
w zakresie umiejętności zarządczych, rozwijano 
kompetencje pracowników oraz podnoszono jakość 
usług doradczych dla osób pracujących 
i przedsiębiorstw, w tym także w zakresie zdolności 
adaptacyjnej do zmian zachodzących w gospodarce. 

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

 Przedsiębiorstwa Uczestnicy szkoleń 

 
300 tys. firm 

600 tys. 
pracowników 

 
Zasięg interwencji 

 

  

 
16% firm  

10,7% 
pracowników 
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W efekcie realizacji wsparcia prawie 300 tys. firm, czyli 
16% przedsiębiorstw w Polsce skorzystało z usług 
świadczonych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w 
akredytowanych instytucjach. Ponad 600 tys. 
pracowników ukończyło szkolenia, z których ok. 100 tys. 
stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat. Uczestnicy 
wskazywali na związek szkoleń z awansem (33%) 
wzrostem zarobków (20%) oraz wiedzą z zakresu 
działalności gospodarczej (42%).  

Interwencja hamowała także negatywne skutki 
procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce. Ponad 
33 tys. pracowników, których miejsca pracy były 
zagrożone przez te procesy, objęto działaniami 
szybkiego reagowania, dodatkowo 22 tys. osób 
zwolnionych z zakładu pracy otrzymało wsparcie z EFS. 
Dzięki projektom outplacementowym 79% osób 
zagrożonych utratą pracy i osób zwolnionych 
w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami 
restrukturyzacyjnymi objęto instrumentami szybkiego 
reagowania.23 Instrument ten nie tylko miał duży zasięg, 
ale także wysoką skuteczność, ponieważ 3 z 4 osób 
objętych działaniami outplacementowymi znalazło 
pracę, rozpoczynając działalność gospodarczą lub 
kontynuując zatrudnienie w dotychczasowym miejscu.  

 Zasięg wsparcia w firmach objętych 
procesami restrukturyzacyjnymi 

 79% osób zagrożonych utratą pracy 
i zwolnionych objęto wsparciem 

 75% osób objętych działaniami 
outplacementowymi znalazło pracę 

 
Osoby uczestniczące w kształceniu 

ustawicznym  

 169 tys. osób 

 Zasięg interwencji 

 0,7%  populacji mieszkańców Polski w 
wieku 25-64 

 Zakres wsparcia szkoleniowego 

 Szkolenia w zakresie technik 
informacyjno-komunikacyjnych: 

76,3 tys. osób 

Oprócz szkoleń specjalistycznych i działań 
outplacementowych wdrażano projekty poświęcone 
kształceniu ustawicznemu osób dorosłych. Projektami 
objęto prawie 170 tysięcy uczestników, czyli 0,7% osób 
w wieku 25-64 lat. Większość z nich uczestniczyła w 
szkoleniach z zakresu technik informacyjno-
komunikacyjnych (76,3 tys.) i podnosiła swoje 
umiejętności językowe (44,6 tys.). Wprowadzono także 
doradztwo w zakresie ścieżki edukacyjno-szkoleniowej, 
z której skorzystało 16,4 tys. osób dorosłych. 
Uzupełniająco do działań skierowanych wprost do 
pracowników i przedsiębiorstw, wsparcie oddziaływało 
na kompetencje prowadzących szkolenia i doradztwo. 
W projektach 6583 trenerów podniosło swoje 
kwalifikacje, co stanowi ponad połowę kadry 
szkoleniowej w Polsce ogółem. 

 Szkolenia językowe: 

44,6 tys. osób 

 Doradztwo: 

16,4 tys. osób 

 Wsparcie osób prowadzących szkolenia i 
doradztwo 

 6583 trenerów podniosło swoje 
kwalifikacje 

 Zasięg interwencji 

 Ok. 50% kadry trenerskiej 

 
  

                                                           
23 Odsetek oszacowany jako liczba uczestników projektów w stosunku do liczby pracowników objętych 

zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy. 
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Dzięki wsparciu z EFS 4,5% wszystkich 
przedsiębiorstw zainwestowało w 
szkolenie pracowników, a 0,7% dorosłej 
populacji objęto szkoleniami. Mimo 
dużego zasięgu, działania te nie 
przełożyły się na wzrost wskaźnika long-
life learning, który od czasu 
uruchomienia interwencji spadł z 
poziomu 5,1% do 3,7% w 2016 r. Ten 
sam wskaźnik na poziomie całej Unii 
Europejskiej, jak i krajów UE-15 wzrósł o 
ok. 1,4 p. proc. w referencyjnym okresie. 

Wykres 96. Odsetek dorosłych uczestniczących w kształceniu w latach 
2007 - 2016 r. 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat 

 

8.2.4. Ochrona zdrowia  

W ramach PO IŚ oraz programów regionalnych wspierana była infrastruktura szpitali, przychodni oraz 
ratownictwo. Uzupełniająco, w PO KL dofinansowano działania mające wzmacniać potencjał 
pracowników ochrony zdrowia oraz przygotowanie programów zdrowotnych. W obszarze tym 
większe środki trafiły do podmiotów ochrony zdrowia za sprawą programów regionalnych, przy 
mniejszym udziale wsparcia z PO IŚ, które skoncentrowane zostało na relatywnie niewielkiej liczbie 
kluczowych inwestycji, głównie szpitali. 

zakres wsparcia PO IŚ RPO udział w dofinansowaniu  

• infrastruktura ochrony 
zdrowia 

• doposażenie 
podmiotów ochrony 
zdrowia  

organ założycielski: 
minister, 

administracja 
rządowa szczebla 

centralnego, 
uczelnie medyczne 

pozostałe 
podmioty 

 

ratownictwo medyczne brak 

 

Dofinansowanie z polityki spójności pozwoliło na 
rozbudowę i modernizację obiektów szpitalnych 
oraz przychodni, jak również wsparcie systemu 
ratownictwa. Dzięki projektom obejmującym 
budowę lądowisk dla helikopterów ratowniczych i 
dostarczeniu nowych ambulansów oraz 
modernizacji izb przyjęć i szpitalnych oddziałów 
ratunkowych poprawiono warunki i szybkość 
świadczenia pomocy w nagłych wypadkach.  

Wsparcie 

 zakup 335 ambulansów ratunkowych 

 przebudowanie i doposażenie ponad 140 
podmiotów leczniczych ratownictwa 
medycznego 

 zakup 74 helikopterów LPR 

 wsparte 1137 instytucje ochrony zdrowia24 

                                                           
24

 Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista liczba podmiotów objętych wsparciem może być niższa z uwagi na 
potencjalne ryzyko wielokrotnego zliczania tych samych podmiotów (wielokrotnych beneficjentów). 
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Zarówno wsparcie PO IŚ, jak i programy regionalne 
przyczyniły do poprawy infrastruktury szpitali. 
Duże szpitale specjalistyczne, wsparte lub 
zbudowane dzięki środkom PO IŚ, uzyskały także 
dofinansowanie na doposażenie ze środków RPO. 
Mniejsze szpitale, o zasięgu regionalnym lub 
lokalnym, oraz przychodnie zostały objęte 
działaniami RPO, między innymi w zakresie 
wyposażenia i unowocześnienia placówek.  
Modernizacje istotnie poprawiły komfort leczenia 
dla pacjentów i personelu medycznego, a także 
pozwoliły dostosować obiekty do obowiązujących 
przepisów. Szczególnie wyraźny był wpływ 
programów na lokalne przychodnie. Nowy sprzęt 
umożliwił szerszą diagnostykę na miejscu, bez 
konieczności prowadzenia każdego badania 
specjalistycznego w dużych i często odległych 
miastach wojewódzkich i większych ośrodkach 
miejskich.  
Dzięki EFS, oprócz podniesienia kompetencji kadry 
placówek ochrony zdrowia, 247 szpitali uzyskało 
akredytacje potwierdzające jakość wykonywanych 
usług medycznych.  

Zasięg interwencji 

  

Doposażenie 23% 
zespołów 

ratownictwa 
medycznego 

Infrastruktura: 

Utworzenie 13 
centrów urazowych 

wybudowanie 11 baz 
Lotniczego 
Pogotowia 

Ratunkowego 

Akredytacje  

potwierdzające jakość wykonywanych usług 
medycznych 247 szpitali 

 
 

8.3. Podsumowanie i ocena interwencji  

W założeniach autorów interwencji w obszarze edukacji projekty realizowane na poziomie 
regionalnym i lokalnym powinny wykorzystywać rozwiązania systemowe wypracowane centralnie. 
Częściowo udało się to osiągnąć, choć potencjał zmian systemowych wprowadzanych dzięki 
projektom z polityki spójności nie został do końca wykorzystany. W konsekwencji interwencja często 
oddziaływała na poziomie projektu lub pojedynczych placówek, natomiast nie była dostrzegalna na 
poziomie systemu.  

 W obszarze edukacji przygotowano szereg rozwiązań systemowych, których wykorzystanie 
jest ograniczone m.in. ze względu na brak wymogów ich stosowania na mocy prawa. Warto 
mieć na uwadze, że jedno z takich rozwiązań – podejście do oceny procesu kształcenia 
poprzez jego efekty, a nie działania – jest już powszechne na poziomie szkół i uczelni. 

 Wsparcie na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej miało duży wpływ na dostępność 
miejsc w przedszkolach i odpowiadało na ważną potrzebę społeczną, szczególnie na terenach 
wiejskich (patrz ramka).  

 Trudno jednoznacznie wykazać efekty w zakresie jakości nauczania. Projekty miały ogólnie 
pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez uczniów słabszych oraz w zakresie nauki języka 
polskiego i języków obcych, ale nie na inne grupy uczniów czy tematów. Interwencje w 
szkołach nie miały istotnego wpływu na średnie wyniki egzaminów zewnętrznych ani na 
wartości wskaźników edukacyjnej wartości dodanej na poziomie gminy. 

 W szkołach widać wyraźną zmianę w zakresie poprawy infrastruktury, w tym wyposażenia. 
Problematyczna natomiast jest trwałość wsparcia w zakresie dydaktyki. Rozszerzono zakres 
zajęć w szkołach, wprowadzono nowe programy, ale większości samorządów nie udało się 
utrzymać oferty zajęć i innych form wsparcia na takim samym poziomie, jak podczas realizacji 
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projektów z PO KL. Potwierdzeniem dodatkowości PO KL jest brak środków w budżetach 
placówek, ich organów prowadzących czy subwencji oświatowej po ustaniu wsparcia.  

 Podobnie oceniono interwencję w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Projekty z tego 
zakresu generalnie odpowiadały na potrzeby, ale miały one charakter incydentalny, przez co 
nie wpisały się trwale i systemowo w działanie szkoły. 

Ramka 7. Mechanizm interwencji wykorzystany przy wsparciu dostępu do edukacji przedszkolnej 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

ograniczony dostęp do 
kształcenia 

przedszkolnego, 
przede 

wszystkim na 
obszarach wiejskich 

dotacje na tworzenie 
nowych miejsc w 

ośrodkach wychowania 
przedszkolnego 

  
dotacje na tworzenie 
nowych przedszkoli 

tworzenie nowych miejsc w 
przedszkolach i otwieranie 

nowych placówek  

36% dzieci w wieku 3-5 
lat  z terenów wiejskich 
uczestniczyło w różnych 

formach edukacji 
przedszkolnej dzięki 
projektom z polityki 

spójności 

przykład działania mechanizmu 

Działanie 9.1.1  PO KL + RPO 
Dofinansowano utworzenie nowych miejsc dzięki środkom z EFS i zastosowaniu cross-financingu. Większe 

inwestycje (infrastrukturalne) sfinansowano ze środków EFRR w ramach RPO. Wsparcie uzyskało ponad 8 tys. 
ośrodków wychowania przedszkolnego. 

Źródło: Opracowanie własne 

Kształcenie osób dorosłych, zarówno w formie edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się 
nieformalnego ma duże znaczenie dla gospodarki, jak i dla jej poszczególnych uczestników. 
Interwencja w tym obszarze, choć szeroko zakrojona, nie przyczyniła się do upowszechnienia uczenia 
się przez całe życie wśród osób dorosłych.  

 Projekty z zakresu przeciwdziałania negatywnym zmianom gospodarczym, skierowane do 
osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy, choć napotykały na trudności (np. 
nieadekwatne diagnozy, brak kompleksowego wsparcia), były skuteczne w minimalizowaniu 
konsekwencji procesów restrukturyzacyjnych. 

 Trudno o jednoznaczną ocenę działań skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników. 
Oceny wskazują na umiarkowany wpływ interwencji na sytuację firm, osób zarządzających 
i pozostałej kadry objętej wsparciem. Z analizy ekonomicznej wpływu kapitału społecznego 
na innowacyjność wynika, że zmiany w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw wpływają 
pozytywnie na funkcjonowanie polskich firm. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku 
takiego wsparcia występuje wyraźny efekt jałowej straty: w szkoleniach często uczestniczą 
osoby, które podnosiłyby swoje kompetencje także bez wsparcia projektowego. Osoby, 
którym wsparcie w tym zakresie jest najbardziej potrzebne, pozostają poza jego zakresem 
z różnych powodów: braku czasu, środków czy świadomości potrzeby ciągłego uczenia się.  

Interwencja w obszarze zdrowia poprawiła jakość i dostępność świadczonych usług, choć wysoki 

poziom niedofinansowania tego sektora i potrzeba ciągłej modernizacji, rozwoju placówek opieki 

medycznej oraz ich kadr utrudnia percepcję wprowadzonych zmian. 

 Wsparcie umożliwiło modernizację wybranych placówek służby zdrowia dzięki zakupowi 

sprzętu diagnostycznego i innych urządzeń medycznych, jak też poprzez inwestycje w 

budynki zakładów opieki zdrowotnej (nowe/wyremontowane sale operacyjne, gabinety 
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zabiegowe, sale do rehabilitacji etc.). Te działania miały często przełożenie na dostępność 

usług tam, gdzie powstawały nowe oddziały lub zwiększała się liczba miejsc. 

 Mimo opisanych wyżej zmian, trudno mówić o jednoznacznym zwiększeniu dostępności do 

opieki medycznej i wyrównywaniu szans rozwojowych. W PO IŚ wspierano duże szpitale 

specjalistyczne, które co do zasady znajdują się w dużych ośrodkach miejskich, gdzie dostęp 

do opieki medycznej jest zdecydowanie lepszy niż na peryferiach. Wsparcie wywarło wpływ 

na dostępność nowych usług medycznych (zabiegów, diagnostyki etc.), ale w ośrodkach o 

dość dobrym dostępie do placówek. 

 Inwestycje w przychodnie i szpitale w mniejszych miejscowościach wywarły większy wpływ 

na dostępność i poprawę jakości usług na obszarach peryferyjnych. Dotyczyła ona jednak 

głównie podstawowej diagnostyki. 

 Na niwelowanie różnic międzyregionalnych i dostępność do usług medycznych dobrze 

wpłynęły projekty związane z ratownictwem medycznym – wiele takich inicjatyw 

zrealizowano w całym kraju. Wsparcie trafiło do 23% wszystkich zespołów ratownictwa 

medycznego. 

 W przypadku wspartych przychodni i szpitali realizacja projektów była warunkiem 

koniecznym dostosowania ich do wymogów NFZ i standardów UE. Jednak problematyczne 

było finansowanie nowego sprzętu poprzez kontrakty z NFZ. Ostatecznie często 

kontraktowano badania i leczenie z wykorzystaniem nowych urządzeń przez inne placówki. 

 

 
Na potrzeby przygotowania niniejszego rozdziału wykorzystano następujące opracowania: 

 
1. Agrotec, WISE, Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013, Warszawa 2015 r. 
2. Agrotec, Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego PO IŚ 2007-2013, Warszawa 2015 r. 
3. ASM, Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją tworzenia i wdrażania programów 

typu outplacement w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.2 PO KL), Kutno, 2013 r. 
4. EGO, Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego PO IŚ 2007-2013, Warszawa 2013 r. 
5. Evalu, WYG PSDB, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie, Warszawa 2017 r. 
6. FUNDEKO, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, Warszawa 2016 r. 
7. GHK Polska, Ewaluacja usług doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych, współfinansowanych ze 

środków EFS, Warszawa 2014 r. 
8. IBE, Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Warszawa, 2014 r. 

9. IBE, Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze środków Unii Europejskiej w 
latach 2010-2013, Warszawa 2015 r. 

10. Imapp, IBS, Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa 2016 r. 

11. Imapp, PAG Uniconsult, Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013, 
Warszawa 2017 r. 

12. Imapp, PC++, Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-
gospodarczy Polski Wschodniej, Warszawa 2016 r.  

13. Metis GmbH, Fondazione Brodolini and Panteia, ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013. Country 
Report – Poland, Komisja Europejska, 2016 r. 

14. MR, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Warszawa 2017 r. 

15. Openfield, Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w Priorytecie VIII na potrzeby 
przedsiębiorstw, poprawę ich konkurencyjności/funkcjonowania oraz zmianę polityki szkoleniowej 
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firm, a także wpływ na adaptacyjność uczestników projektu szkoleń w kontekście zmian gospodarczych 
zachodzących w regionie, Szczecin 2013 r. 

16. PAG Uniconsult, Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego 
PO KL 2007-2013, Warszawa 2015 r. 

17. PAG Uniconsult, Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury 
społecznej, Warszawa, 2016 r. 

18. PSDB, Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO 
KL, Warszawa 2014 r. 

19. PSDB, Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy typu 
outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim, Warszawa, 2017 r. 

20. Re-Source, Ocena efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych w ramach PO KL w 
województwie śląskim, Poznań 2014 r. 

21. Re-Source, Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i 
placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie 
lubelskim, Pracowania Badań i Doradztwa Re-Source, Poznań 2013 r. 

22. Re-Source, Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013, Poznań 2016 r.  
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9. Rynek pracy 

Łączna wartość wsparcia w obszarze rynku pracy wyniosła ok. 13,2 mld zł, co stanowi około 
4,6% wszystkich środków polityki w latach 2007-2013. Zdecydowana większość funduszy 
została wykorzystana na projekty aktywizacji osób niepracujących oraz wspierania 
samozatrudnienia. Ogółem na ten cel przeznaczono 11,2 mld zł, natomiast pozostały miliard 
pochłonęły projekty wzmocnienia instytucji rynku pracy. 

aktywizacja osób niepracujących: 
10,2 mld zł 

wspieranie samozatrudnienia: 
2 mld zł 

wzmocnienie instytucji rynku pracy: 
1 mld zł 

 

 
Wykres 97. Udział dofinansowania UE przeznaczonego wsparcie rynku pracy w ramach perspektywy finansowej 2007-

2013 

 

Na wsparcie w obszarze aktywnych 
polityk rynku pracy i samozatrudnienia 
przeznaczono relatywnie nieco mniej 
środków, niż w pozostałych krajach 
V4+4.  Natomiast w obszarze wsparcia 
instytucji rynku pracy (razem 
z instytucjami pomocy i integracji 
społecznej) udział alokacji był nieco 
wyższy, niż w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej i stowarzyszonych. 

Wykres 98. Alokacja na wybrane obszary wsparcia - różnica w 
punkach procentowych w porównaniu ze średnią dla V4+4 
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9.1. Punkt wyjścia i założenia interwencji 

W NSRO dla obszaru rynku pracy zidentyfikowano najważniejsze problemy i określono cele 
interwencji. Kluczowa miała być skuteczna aktywizacja osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy (przede wszystkim osób młodych, długoterminowo bezrobotnych i w wieku 50+). Aktywizacja 
osób niepracujących na poziomie makroekonomicznym miała zwiększyć zatrudnienie i obniżyć 
bezrobocie. Autorzy interwencji dostrzegli także konieczność podniesienia poziomu zatrudnienia 
(aktywizacji osób nieaktywnych na rynku pracy), usprawnienie działania rynku pracy oraz zwiększenie 
skuteczności aktywnych polityk rynku pracy (APRP). 

W diagnozie NSRO zwrócono uwagę na wysoką, choć 
spadającą stopę bezrobocia i niską stopę 
zatrudnienia na tle pozostałych krajów UE. W Polsce 
u progu perspektywy finansowej 2007-2013 stopa 
bezrobocia ogółem wynosiła 14%, podczas gdy w 
całej UE była aż o 5,7 p.p. niższa. Szczególnie trudna 
sytuacja dotyczyła osób młodych. Bez pracy 
pozostawała prawie co trzecia aktywna zawodowo 
osoba w wieku do 24 lat. Również struktura polskiego 
bezrobocia negatywnie wyróżniała się wyższym 
udziałem osób długotrwale bezrobotnych. 

Wykres 99. Stopa bezrobocia w Polsce i w UE w 2006 
r. 

 
Źródło: Eurostat 

Również zatrudnienie w każdej grupie wiekowej było 
znacznie niższe niż w krajach UE. Największe różnice 
występowały w grupie osób młodych (20-24 lata). 
W Polsce było zatrudnionych aż o 13,5 p.p. mniej 
osób w niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Podobna różnica dotyczyła kategorii wiekowej 50+. 
Aktywność zawodowa osób starszych była znacznie 
niższa w Polsce niż w innych krajach Unii. 
W kontekście zmian demograficznych oraz 
gospodarczych i konieczności wydłużania aktywności 
zawodowej sytuacja w tej grupie była szczególnie 
niepokojąca. 

 
 

Wykres 100. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i UE 
w 2006 r. 

 

Źródło: Eurostat 
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9.2. Charakterystyka i efekty interwencji 

9.2.1. Aktywizacja osób niepracujących 

Łącznie w latach 2008-2015 na aktywne polityki 
rynku pracy wydano w ramach Funduszu Pracy 
38,4 mld zł, z czego ok. 6,7 mld stanowiły środki 
UE. Natomiast w ramach PO KL w tym okresie na 
ALMP przeznaczono ok. 11,2 mld zł. Wskazuje to 
na znaczącą rolę funduszy polityki spójności w 
finansowaniu aktywizacji osób niepracujących – 
co czwarta złotówka wydana w tym okresie na 
ALMP pochodziła ze środków PO KL. 
Makroekonomiczny wpływ polityki spójności na 
rynek pracy nie był ograniczony jedynie do 
projektów aktywizacji osób niepracujących i 
wspierania samozatrudnienia w ramach PO KL. 
Istotne znaczenie miały również inne obszary 
interwencji (np. wsparcie przedsiębiorstw), które 
przyczyniały się do tworzenia nowych miejsc 
pracy, zarówno w bezpośredni, jak i pośredni 
sposób.  
 

Wykres 101. Udział środków PO KL w całkowitych 
nakładach na ALMP w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ogółem, w projektach aktywizacji osób 
niepracujących, wzięło udział ponad 1,4 mln 
osób, z czego 1,3 mln stanowiły osoby 
bezrobotne. Struktura osób aktywizowanych 
istotnie różniła się od przeciętnej struktury 
wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w 
Urzędach Pracy w latach 2008-2015. Wśród 
uczestników projektów finansowanych ze 
środków europejskich znacząco więcej było osób 
młodych (w wieku 15-24 lat), a także osób 
posiadających wykształcenie wyższe. Wsparcie 
udzielane w ramach projektów EFS było 
kierowane częściej do osób znajdujących się w 
relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy niż 
wynikałoby to ze struktury wszystkich 
bezrobotnych zarejestrowanych w UP. 
Do najczęściej wykorzystywanych form wsparcia 
w obszarze aktywizacji osób niepracujących 
należały: 

 Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 

 Szkolenia, warsztaty i kursy 

 Staże i praktyki 

 Dotacje na założenie działalności 
gospodarczej. 

 Wsparcie niepracujących 

 1,3 mln bezrobotnych 

 77 tys. nieaktywnych zawodowo 

  

Wykres 102. Częstotliwość korzystania z 
poszczególnych form wsparcia wśród uczestników 

Priorytetu VI PO KL w latach 2008-2013 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Odsetek uczestników projektów Priorytetu VI 
PO KL pracujących 6 miesięcy po zakończeniu 
udziału w programie (tzw. efekt brutto) 
wynosił od 45% (w 2009 r.) do 67% (w 2013 r.), 
a w przypadku uwzględnienia pracy w 
rolnictwie, na płatnych stażach i w formach 
nieustalonych – wskaźnik wzrastał o ok. 7 p.p., 
czyli do 52% - 74%. Obserwowany wzrost 
efektywności brutto realizowanego wsparcia 
wynikał jednak prawie wyłącznie ze wzrostu 
liczby osób, które skorzystały z dotacji na 
założenie działalności gospodarczej (z 19,8% w 
2009 do 43% w 2013). Z uwagi na wymagane 
utrzymanie założonej firmy przez min. 12 
miesięcy pod groźbą zwrotu dotacji, ta forma 
wsparcia charakteryzowała się bowiem niemal 
100% skutecznością. 

 
Efekt brutto  Efekt netto  

 

52% (2009) 
74% (2013) 

8 p.p. 

 

Wpływ interwencji na odsetek osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w Programie 

 
o 0,8% mniej osób bezrobotnych 

niż w hipotetycznej sytuacji, gdyby wsparcie 
nie zostało udzielone 

Średnio w każdym roku aktywizowanych w 
ramach PO KL było ok. 164 tys. osób, co 
stanowiło 10,6% wszystkich bezrobotnych. 
Ponieważ efektywność brutto wsparcia 
wyniosła od 52% do 74%, można szacować, że 
od 5,5% do 7,8% wszystkich bezrobotnych 
wzięło udział w projektach PO KL i znalazło 
zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od ich 
zakończenia. Natomiast odsetek bezrobotnych, 
którzy znaleźli pracę dzięki uczestnictwu w PO 
KL (efekt netto) wyniósł średnio w każdym roku 
zaledwie 0,8% (ok. 13 tys. osób), co oznacza, że 
skala wpływu realizowanego wsparcia na liczbę 
bezrobotnych na poziomie 
makroekonomicznym była relatywnie 
niewielka. 

 

Wykres 103. Skala oddziaływania PO KL (Priorytet VI) na 
rynek pracy  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

9.2.2. Wsparcie samozatrudnienia 

Ogółem, środki na podjęcie działalności w ramach 
Priorytetu VI PO KL otrzymało 247,7 tys. osób, z 
czego 244,5 tys. osób otrzymało bezzwrotne 
dotacje, a 3,2 tys. osób – pożyczki. Przy czym 
atrakcyjniejsze było wsparcie realizowane w 
ramach projektów konkursowych, w którym kwota 
wsparcia wynosiła nawet 60 tys. zł (wliczając w to 
maksymalnie 12-miesięczne wsparcie 
pomostowe). W projektach systemowych PUP 
można było otrzymać środki w wysokości 
maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia 
(czyli ok. 20 tys. zł). 

 

środki na podjęcie działalności 

 

bezzwrotne dotacje 

244,5 tys. osób 

pożyczki 

3,2 tys. osób 
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Dzięki dotacjom (i w mniejszym stopniu – 
pożyczkom) na założenie działalności gospodarczej 
finansowanym ze środków PO KL powstało w 
latach 2008-2015 niemal 248 tys. nowych 
przedsiębiorstw. Oznacza to, że prawie 1 na 10 
firm powstałych w tym okresie założono dzięki 
dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PO KL. 
Skala wsparcia była więc relatywnie duża, a 
wsparcie w postaci dotacji na założenie 
działalności gospodarczej ze środków polityki 
spójności stanowiło jedno z podstawowych 
narzędzi pomagających w rozpoczęciu własnego 
biznesu. Mimo znaczącej skali wsparcia, efekt 
jałowej straty był relatywnie niewielki. Aż 65% 
odbiorców deklaruje, że nie założyłoby swojej 
firmy, gdyby nie otrzymała dotacji, nawet gdyby 
mogli skorzystać z preferencyjnej pożyczki. 

Wykres 104. Nowopowstałe przedsiębiorstwa założone 
w Polsce w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przeżywalność firm założonych ze środków PO KL 
była podobna lub wyższa niż wśród firm 
niekorzystających z wsparcia, mimo że często były 
to firmy zakładane przez osoby w trudnej sytuacji 
na rynku pracy. Największe różnice na korzyść 
beneficjentów odnotowano w przypadku firm 
rejestrowanych w okresie spowolnienia 
gospodarczego. Po 3 latach od założenia 
działalności na rynku utrzymało się od 72% (firmy 
założone w 2008 r.) do 44% (firmy założone w 
2011 r.). Obserwowany spadek przeżywalności 
mógł wynikać m.in. z szerszego stosowania dotacji 
w kolejnych latach, a przez to łagodniejszych 
kryteriów selekcji beneficjentów. Firmy zakładane 
dzięki dotacjom z PO KL w początkowym okresie 
działalności charakteryzowały się mniejszym 
zatrudnieniem, niższymi płacami oraz słabszymi 
wynikami finansowymi (przychody, zyski). W miarę 
upływu czasu dysproporcje te były jednak 
niwelowane tak, że po 6-7 latach wskaźniki 
finansowe i zatrudnieniowe dla firm beneficjentów 
i nie-beneficjentów PO KL były niemal identyczne. 

Wykres 105. Przeżywalność firm powstałych w latach 
2008-2011 po 3 latach od rejestracji firmy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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9.2.3. Wzmocnienie instytucji rynku pracy 

Projekty realizowane w obszarze wzmocnienia 
instytucji rynku pracy były ukierunkowane 
przede wszystkim na szkolenia i doskonalenie 
zawodowe pracowników publicznych służb 
zatrudnienia (PSZ). Według danych 
sprawozdawczych, w ramach Działania 1.1 
swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 
podniosło 9700 osób, co stanowi 99% 
kluczowych pracowników PSZ. Szkolenia te 
obejmowały zarówno rozwój kompetencji 
miękkich (np. komunikacji interpersonalnej z 
trudnym klientem), jak i bardziej specjalistyczne 
zagadnienia, takie jak współpraca z 
pracodawcami, metody i narzędzia poradnictwa 
zawodowego, czy praca z imigrantami. 
Natomiast w ramach poddziałania 6.1.2, w 
szkoleniach wzięło udział 9,4 tys. kluczowych 
pracowników publicznych służb zatrudnienia. 

 Kluczowi25 pracownicy PSZ uczestniczący 
w szkoleniach 

 9700 osób 

 
Zasięg interwencji 

 

 

99% kluczowych 

pracowników PSZ 

Spośród pozostałych projektów w obszarze 
wzmocnienia instytucji rynku pracy, do 
najważniejszych należy zaliczyć projekt 
informatyzacji PSZ oraz stworzenie Zielonej 
Linii, stanowiącej centrum informacyjne PSZ dla 
poszukujących pracy i pracodawców. We 
wszystkich PSZ wprowadzono również 
standardy usług. 

 
informatyzacja PSZ 

 
stworzenie Zielonej Linii 

 
wprowadzenie standardów usług 

Jednym z pozytywnych rezultatów, które 
można częściowo łączyć z realizacją projektów 
szkoleniowych w ramach PO KL jest znaczące 
zmniejszenie fluktuacji pracowników PSZ. 
Od 2009 r. udział osób odchodzących z pracy w 
PSZ nie przekracza 15%, podczas gdy wcześniej 
mieścił się w przedziale 20-30%.26 Wskazuje to, 
że pracownicy są bardziej zadowoleni 
z wybranej ścieżki zawodowej i związani z 
miejscem pracy, co można łączyć m.in. 
z większymi możliwościami rozwoju 
zawodowego w ramach projektów PO KL. 

 

zmniejszenie fluktuacji pracowników PSZ 

 

z 20-30% w latach 2006-2008 

 

do 10% w 2016 r. 

 

  

                                                           
25

 Przede wszystkim doradcy zawodowi i pośrednicy pracy 
26

 Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w WUP i PUP w 2016 r., MRPiPS, Warszawa 2017 
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9.3. Podsumowanie i ocena interwencji  

Wsparcie w obszarze aktywizacji osób niepracujących oddziaływało przeważnie na poziomie 
mikroekonomicznym, gównie ze względu na dużą skalę interwencji (patrz ramka). 

Ramka 8. Mechanizm interwencji wykorzystany przy wsparciu rynku pracy 

wyzwanie przed 
realizacją NSRO 

 forma interwencji  
mechanizm 
interwencji 

 efekty 

Wysoka stopa 
bezrobocia, w tym 

znaczący udział osób 
długoterminowo 

bezrobotnych 

Dofinansowanie 
aktywizacji bezrobotnych 

Wsparcie trafiło w 
szczególności do osób w 
trudnej sytuacji na rynku 

pracy, którym sfinansowano 
m.in.  staże, praktyki, 

szkolenia oraz dotacje na 
założenie działalności 

gospodarczej 

Pracę znalazło od 52% do 
74% uczestników 

projektów, w zależności 
od roku wsparcia. Efekt 
netto oszacowano na 8 

p.p. 

przykład działania mechanizmu 

Dzięki wsparciu ze środków Priorytetu VI PO KL średnio w każdym roku aktywizowano ok. 164 tys. osób, co 
stanowiło 10,6% wszystkich bezrobotnych 

Źródło: Opracowanie własne 

Jednak skuteczność na poziomie całej gospodarki pozostała relatywnie niewielka. Wpływało na to 
wiele czynników, z których najważniejsze opisano poniżej.  

 Staże i praktyki charakteryzowały się wysoką skutecznością i były szczególnie cenne dla osób, 
które nigdy nie pracowały, w szczególności osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. 
Jednak niektóre badania wykazały, że ta forma wsparcia była skuteczna dla osób młodych z 
wykształceniem co najwyżej średnim, natomiast u osób z wykształceniem wyższym 
występowała duża jałowa strata. Istotne znaczenie dla skuteczności staży miało ich dobre 
dopasowanie do kwalifikacji i preferencji uczestników. 

 Efektywność szkoleń była zróżnicowana – część z nich osiągała wysoką skuteczność (np. 
monterów i operatorów maszyn), ale większość była mniej efektywna niż pozostałe formy 
wsparcia. Słabą stroną części szkoleń był brak certyfikacji zewnętrznej (szczególnie 
certyfikatów zawodowych czy potwierdzających fakt nabycia określonych kompetencji), 
niedostateczny udział zajęć praktycznych, brak dopasowania tematyki szkoleń do 
indywidualnych potrzeb uczestników27 oraz niedostateczna współpraca i dopasowanie do 
potrzeb lokalnych pracodawców. 

 Mało skuteczne było pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe, co kontrastuje z 
wysoką skutecznością tych form w innych państwach. Wśród pojawiających się wyzwań w 
tym obszarze można wymienić małą przydatność zbieranych ofert pracy, niewystarczającą 
intensywność doradztwa (co wynikało ze zbyt dużej liczby bezrobotnych przypadających na 
1 doradcę), nie zawsze odpowiednio dostosowane kompetencje doradców, a także ich 
ograniczony wpływ np. na tematykę dostępnych szkoleń w danym urzędzie pracy.  

 W kontekście projektów aktywizacyjnych dla osób niepracujących znaczący był problem 
nadreprezentacji osób w relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy. Wynikał on m.in. 
z wprowadzenia wymogu osiągania odpowiednio wysokich wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej. Generalnie, wśród uczestników projektów relatywnie większy był udział 

                                                           
27

 Co wynika z przyjętego sposobu wdrożenia, w którym projektodawcy planowali zakres szkoleń oraz liczbę 
uczestników na poziomie wniosku o dofinansowanie, a dopiero następnie rekrutowali uczestników. 
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osób z wyższym wykształceniem i osób młodych, a mniejszy – osób najsłabiej wykształconych 
(z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym) oraz osób starszych (w wieku 
55-64 lata). Wysoki udział osób o cechach sprzyjających znalezieniu zatrudnienia mógł 
wynikać zarówno z preferowania takich osób przez rekruterów (creaming), jak również ich 
większej aktywności i motywacji do uczestnictwa w projektach PO KL (zjawisko autoselekcji). 

 Istotny wpływ indywidualnych cech uczestników projektów na szanse znalezienia pracy 
potwierdzają przeprowadzone badania. Generalnie, większe szanse na znalezienie pracy mieli 
mężczyźni niż kobiety, osoby w wieku 25-49, osoby z wykształceniem wyższym lub 
zasadniczym zawodowym niż z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym i średnim (a więc 
łatwiej było znaleźć pracę osobom z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi) oraz osoby 
posiadające doświadczenie zawodowe. Natomiast wyraźnie mniejsze szanse podjęcia 
zatrudnienia miały osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz 
osoby mieszkające w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia. 

 

Skala wsparcia samozatrudnienia była dość znaczna, na tyle by stać się istotnym narzędziem 
wspierającym rozpoczęcie własnego biznesu. W wyniku realizacji projektów powstało wiele nowych 
przedsiębiorstw. Część z nich dodatkowo wytworzyła nowe miejsca pracy.  

 Przeżywalność firm założonych ze środków PO KL była podobna lub wyższa niż wśród firm 
niekorzystających z wsparcia, mimo że często były to firmy zakładane przez osoby w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Świadczy to o relatywnie wysokiej efektywności udzielanego 
wsparcia. 

 Szansa na utrzymanie firmy zależała głównie od indywidualnych cech odbiorców. Dłużej 
funkcjonowały firmy założone przez mężczyzn, osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 
25-49 lat oraz osoby wsparte jako pracujące. Wyższą przeżywalność miały również firmy 
których właściciele byli gotowi je założyć nawet bez otrzymania dotacji, co można wiązać z 
ich większą determinacją do utworzenia firmy lub większymi własnymi środkami 
finansowymi. Można więc zauważyć, że większe szanse na przetrwanie mają firmy zakładane 
przez osoby znajdujące się w relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy. 

 Odpowiednio dopasowane szkolenia i doradztwo sprzyjają utrzymaniu firmy. Szczególnie 
istotne były szkolenia dotyczące przygotowania odpowiedniego biznesplanu, przy czym 
największe efekty przynosiło ono wśród osób o najniższym wykształceniu (gimnazjalnym lub 
niższym). Wpływ na szanse utrzymania firmy na rynku miała również wielkość dotacji – 
oszacowano, że każde dodatkowe 10 tys. dotacji zmniejszało ryzyko zaprzestania działalności 
o 13%. 

Dzięki dużej skali szkoleń skierowanych do pracowników PSZ oraz projektów wspierających kadry, 
zasięg wsparcia miał znaczenie dla publicznych służb zatrudnienia. Projekty skierowane do tej grupy 
nie rozwiązały jednak wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji. 

 Wciąż niska wydaje się efektywność PSZ w świadczeniu podstawowych usług dla 
bezrobotnych, takich jak doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przeprowadzone 
badania wskazują, że w okresie realizacji PO KL nie istniała pozytywna zależność między 
korzystaniem z pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego a zatrudnieniem 6 miesięcy 
po zakończeniu udziału w programie. Podobne wyniki otrzymano w badaniu osób 
bezrobotnych w 2007 r. Pośrednictwo pracy było również bardzo nisko oceniane przez 
samych bezrobotnych (najniżej ze wszystkich form wsparcia). Nieznacznie lepiej uczestnicy 
ocenili przydatność doradztwa zawodowego. 

 Jednym ze sposobów mierzenia efektywności zrealizowanego wsparcia było utworzenie 
wskaźnika syntetycznego wpływu EFS na funkcjonowanie PSZ, składającego się z kilku 
wskaźników cząstkowych, mierzących m.in. satysfakcję pracowników, pracodawców i 
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klientów PSZ. Wg danych z 2015 r., wartość wskaźnika syntetycznego wpływu PO KL na 
funkcjonowanie PSZ wyniosła 0,74 przy wartości docelowej 0,75. Jednak wskaźnik mierzący 
poziom satysfakcji klientów PSZ wyniósł jedynie 0,65, poniżej wartości 0,70 odnotowanej w 
2008 r. i poniżej wartości docelowej (również określonej na 0,70). Wartość 0,65 oznacza, że 
osoby bezrobotne oceniły jakość usług oferowanych przez PSZ oraz jakość obsługi średnio na 
3,25 w 5-stopniowej skali. Istotnie wyższe były natomiast wskaźniki satysfakcji pracowników 
PSZ (0,79) oraz satysfakcji przedsiębiorców współpracujących z PSZ (0,78). 
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