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Instytucjonalne zaplecze spójno�ci społeczno-gospodarczej 

WST�P

Na spotkaniu z europejsk� młodzie�� (33 kraje) w Nowym S�czu, 5 wrze�nia 
2007 r., zastanawiano si� mi�dzy innymi nad sensem poj�cia „spójno�� społecz-
na i gospodarcza”. Uczestnicy wskazali, �e spójno�� społeczna polega na elimi-
nowaniu wykluczenia w ka�dej formie. Stwierdzili, i� jej istot� jest wł�czenie 
si� wszystkich w główny nurt �ycia od edukacji zaczynaj�c, przez kultur�, sektor 
usług publicznych itd. Minister G. G�sicka podkre�liła, i� Spójno�� wi��e si�
z poj�ciami takimi jak jedno��, jednolito��. Nie znaczy to, �e wszystko ma by�

takie same. Europa jest bardzo ró�norodna i taka powinna pozosta�. Chodzi 
o wyeliminowanie drastycznych nierówno�ci w wielu wymiarach, np. prze-
strzennym, komunikacyjnym. Wskazała ponadto, �e Prowadzenie polityki spój-

no�ci jest po prostu opłacalne. Nie opłaca si� nam posiadanie grup wykluczo-
nych społecznie, które nie uczestnicz� w produkcji dóbr, nie pracuj�. Nie opłaca 

si� nam posiadanie regionów, które de facto nie uczestnicz� w �yciu gospodar-
czym. Z kolei minister Z. Gilowska stwierdziła, �e Wprowadzenie w �ycie spój-
no�ci gospodarczej jest nierealne. Poj�cie to jest pewnym absolutem, do którego 

si� d��y, tak naprawd� niepotrzebnie. Ró�nice stymuluj� rozwój: jak w fizyce, 
kiedy ruch energii wyzwala ró�nica potencjałów. Spójno�� powinna by� pojmo-

wana raczej w kategoriach społecznych [Co znaczy „spójno��” dla nas…, 
(http)]. 

Odnosz�c si� do tezy Z. Gilowskiej nale�y stwierdzi�, i� instytucje Unii Eu-
ropejskiej nieco optymistyczniej podchodz� do mo�liwo�ci osi�gni�cia w prak-
tyce �ycia społecznego i gospodarczego spójno�ci, tworz�c rozwi�zania prawno-
finansowe umo�liwiaj�ce osi�gni�cie sukcesu na tym polu. Nale�y jednak pod-
kre�li�, i� na skuteczno�� działa� kreuj�cych spójno�ci społeczn�, gospodarcz�
i terytorialn� wpływa wiele czynników, tj. globalizacja, sytuacja gospodarcza, 
jak równie� sprawno�� i skuteczno�� działania administracji publicznej na po-
ziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ten ostatni czynnik jest niezmiernie 
istotny ze wzgl�du na fakt, i� proces konwergencji ma by� widoczny nie tylko 
na poziomie krajowym, ale przede wszystkim regionalnym. Osi�gni�cie tego 
celu nie jest mo�liwe mi�dzy innymi bez udziału administracji publicznej, 
w tym samorz�du terytorialnego. Jest to kwestia niezmiernie istotna tym bar-
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dziej, �e ekonomi�ci na podstawie przeprowadzonych ostatnio bada� stwierdza-
j�, �e zale�no�ci instytucjonalne s� wa�nymi determinantami wzrostu gospo-
darczego [Krugman, Obstfeld, 2007, s. 513]. 

Celem niniejszego opracowania jest po pierwsze przedstawienie europejskich 
rozwi�za� instytucjonalnych odpowiedzialnych za realizacj� polityki spójno�ci, 
po drugie ukazanie efektów polityki spójno�ci realizowanej w krajach Unii Eu-
ropejskiej w latach 2000-2006 ze szczególnym uwzgl�dnieniem Funduszu Ko-
hezji (Spójno�ci) w Polsce. 

W opracowaniu wykorzystano metod� obserwacji po�redniej, tj. metod�
opart� na dokumentach zastanych, odzwierciedlaj�cych z jednej strony rzeczy 
i zjawiska wyst�puj�ce w przeszło�ci, z drugiej za� te, które s� kreatorami naj-
bli�szej przyszło�ci. W opracowaniu wykorzystano dokumenty instytucjonalne 
sporz�dzone przez instytucje publiczne w kraju i w Unii Europejskiej. Skupiono 
si� na wykorzystaniu tzw. dokumentów zewn�trznych maj�cych charakter nor-
matywny i informacyjny [Stachak, 2003, s. 168-171].

INSTYTUCJE REALIZUJ
CE POLITYK� SPÓJNO	CI W UNII EUROPEJSKIEJ 

I W POLSCE

Narodowa Strategia Spójno�ci – NSS (Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-
sienia – NSRO) to dokument strategiczny okre�laj�cy priorytety i obszary wyko-
rzystania oraz system wdra�ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
oraz Funduszu Spójno�ci w ramach bud�etu Wspólnoty na lata 2007-2013. Ce-
lem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjno�ci 
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsi�biorczo�ci, zapewniaj�cej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno�ci społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. Cel strategiczny osi�gany b�dzie w najbli�szej przyszło�ci po-
przez realizacj� nast�puj�cych horyzontalnych celów szczegółowych [Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, (http)]: 
1) poprawa jako�ci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa me-

chanizmów partnerstwa, 
2) poprawa jako�ci kapitału ludzkiego i zwi�kszenie spójno�ci społecznej, 
3) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej maj�cej pod-

stawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjno�ci Polski,  
4) podniesienie konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci przedsi�biorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej warto�ci dodanej oraz rozwój 
sektora usług, 

5) wzrost konkurencyjno�ci polskich regionów i przeciwdziałanie ich margina-
lizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6) wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. 
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Obok działa� o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO 
b�d� realizowane za pomoc� Programów Operacyjnych (PO), zarz�dzanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Opera-
cyjnych (RPO), zarz�dzanych przez zarz�dy poszczególnych województw 
i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj. 
[Programy Operacyjne 2007-2013…, (http)]:  
− Program Operacyjny Infrastruktura i 	rodowisko – EFRR i FS, 
− Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR, 
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki – FS, 
− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFOR, 
− Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFOR,
− Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFOR, 
− Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFOR.

Ł�czna suma �rodków zaanga�owanych w realizacj� NSRO w latach 2007-
2013 wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO �redniorocznie (do 
roku 2015) b�dzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% pro-
duktu krajowego brutto. Z tej sumy [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia…, (http)]:  
− 67,3 mld euro b�dzie pochodziło z bud�etu UE (78,6% ł�cznej sumy �rod-

ków), 
− 11,9 mld euro z krajowych �rodków publicznych, w tym ok. 5,93 mld euro 

z bud�etu pa�stwa (13,9% ł�cznej sumy �rodków), 
− ok. 6,4 mld euro zostanie zaanga�owanych ze strony podmiotów prywatnych 

(7,5% ł�cznej sumy �rodków). 
W Polsce funkcj� Instytucji Zarz�dzaj�cej odpowiedzialnej za ogóln� koor-

dynacj� i zarz�dzanie  Funduszem Spójno�ci pełni Minister Rozwoju Regional-
nego. Jest on odpowiedzialny  m. in. za [Instytucje Funduszu Spójno�ci…,
(http)]:
− formalne kontakty z Komisj� Europejsk�,
− przygotowanie wytycznych dla Instytucji Po�rednicz�cych i weryfikacj� ich 

implementacji,
− zapewnienie równowagi mi�dzy finansowaniem projektów w sektorze infra-

struktury transportowej i w sektorze ochrony �rodowiska,
− przekazywanie wniosków o dofinansowania z Funduszu Spójno�ci do Komi-

sji Europejskiej,
− powołanie i obsług� prac Komitetu  Monitoruj�cego strategi� wykorzystania 

Funduszu Spójno�ci, 
− koordynacj� przygotowania i wdro�enia działa� w zakresie informacji i pro-

mocji Funduszu Spójno�ci,
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− we współpracy z instytucjami zaanga�owanymi we wdra�anie Funduszu 
Spójno�ci za zapewnienie upowszechniania informacji zwi�zanej z ka�dym 
projektem współfinansowanym z Funduszu Spójno�ci. 
Z kolei do zada� Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójno�ci nale�y m.in. 

[Instytucje Funduszu Spójno�ci…, (http)]: 
− prowadzenie Rachunku Funduszu Spójno�ci oraz Rachunku Bie��cego dla 

Funduszu Spójno�ci dla ka�dego realizowanego projektu Funduszu Spójno-
�ci, 

− zarz�dzanie przepływami finansowymi �rodków Funduszu Spójno�ci z Ko-
misji Europejskiej, 

− weryfikacja, przekazanych przez Instytucje Po�rednicz�ce, deklaracji wydat-
ków oraz zał�czonych do nich miesi�cznych sprawozda� finansowych 
z wdra�ania projektu, 

− wnioskowanie do Komisji Europejskiej o �rodki Funduszu Spójno�ci, 
− analiza raportów dotycz�cych post�pów w realizacji projektów, przesyłanych 

do Instytucji Po�rednicz�cych, 
− monitorowanie finansowych aspektów procesu realizacji projektu, 
− współpraca z Komisj� Europejsk� w zakresie zada� nało�onych na Instytucj�

Płatnicz�. 
Instytucje Po�rednicz�ce [Instytucje Funduszu Spójno�ci…, (http)] s� odpo-

wiedzialne za zarz�dzanie finansowe projektami, które uzyskały dofinansowanie 
ze �rodków Funduszu Spójno�ci. Struktura tego poziomu zarz�dzania Fundu-
szem Spójno�ci jest odmienna w obu sektorach. W sektorze �rodowiska oprócz 
Instytucji Po�rednicz�cej I szczebla w Ministerstwie 	rodowiska wyst�puj� tak-
�e instytucje po�rednicz�ce dwóch innych szczebli, tj. Narodowy Fundusz 
Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony 
�rodowiska i gospodarki wodnej. W sektorze �rodowiska jednostki samorz�du 
terytorialnego s� jednocze�nie podmiotami odpowiedzialnymi za realizacj� oraz 
beneficjentami pomocy z Funduszu Spójno�ci. W sektorze transportu oprócz 
Instytucji Po�rednicz�cej w Ministerstwie Transportu i Budownictwa wyst�puj�
tylko dwa podmioty odpowiedzialne za realizacj�, tj. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instytucje te s� rów-
nie� beneficjentami wszystkich projektów. 

EFEKTY POLITYKI SPÓJNO	CI REALIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUCJE UNII 

EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2006 

Czwarty raport na temat spójno�ci gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 
poziomie krajowym i wspólnotowym wskazuje, �e dzi�ki konsekwentnemu po-
dej�ciu polityka spójno�ci zdołała poprawi� standardy i perspektywy �ycia 
w Unii [Rozwijaj�ce si� regiony…, (http)]. Dane zawarte w Raporcie wskazuj�, �e: 
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− Konwergencja wyst�puje na poziomie krajowym i regionalnym. Główni be-
neficjenci finansowi europejskich programów polityki spójno�ci w okresie 
2000–2006 osi�gali bardzo dobre wska�niki wzrostu gospodarczego. Na po-
ziomie regionalnym dobre wyniki gospodarcze w regionach o niskim PKB na 
jednego mieszka�ca w ostatnim dziesi�cioleciu były przejawem procesu 
konwergencji zachodz�cego w regionach całej UE, mierzonego w odniesie-
niu do PKB na jednego mieszka�ca – tabela 1. Polska w latach 1996-2006 
nadrobiła 10,3%, wobec UE-25, Czech – 7,3%, ale Słowacji 15,9%, a Estonii 
31,2%;  

Tabela 1. Proces konwergencji w wybranych krajach UE-25 

	rednie tempo 
wzrostu PKB 

PKB per capita 

(wg parytetu siły nabywczej) 
UE-25=100 

Kraj 
1996-
2006 

2004-
2006 

1995 2003 2006 

Ró�nica 
w porównaniu 

z 1995 r. 
w pkt. 

UE-25 2,4 2,4 100,0 100,0 100,0 x 
UE-15 2,3 2,2 110,8 108,9 107,8 -3,0 
Grecja 4,0 4,2 70,8 80,2 85,4 14,6 
Hiszpania 3,7 3,5 87,4 96,7 98,4 11,0 
Portugalia 2,3 1,0 75,6 73,5 71,9 -3,7 
Czechy 2,9 5,5 68,8 70,7 76,1 7,3 
Estonia 7,6 10,0 33,6 51,2 64,8 31,2 
Litwa 6,3 7,5 34,2 47,1 55,8 21,6 
Łotwa 7,3 10,4 29,9 41,2 53,9 24,0 
Polska 4,4 5,0 41,0 46,9 51,3 10,3 
Słowacja 4,4 6,6 44,7 52,8 60,6 15,9 
Słowenia 4,0 4,5 68,2 77,4 83,8 15,6 
W�gry 4,1 4,3 48,9 60,8 63,1 14,2 

�ródło: [Kwieci�ski, 2007, (http)]. 

− W/w tendencje utrzymaj� si�. W okresie 2007-2013 inwestycje zrealizowane 
w ramach programów zwi�ksz� bezwzgl�dny poziom PKB wi�kszo�ci no-
wych pa�stw członkowskich o 5-15% w porównaniu ze scenariuszem bazo-
wym. Dzi�ki takiemu poziomowi inwestycji do 2015 r. powstanie około 
2 milionów nowych miejsc pracy; 

− Polityka spójno�ci wspomaga wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy 
tak�e poza regionami obj�tymi celem „Konwergencja”. Szacuje si� ponadto, 
�e w okresie 2000-2005 powstało ponad 450 000 miejsc pracy brutto w sze-
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�ciu krajach, które otrzymały około dwie trzecie pomocy UE w ramach Ce-
lu 2; 

− Polityka spójno�ci wspomaga potencjał innowacyjny pa�stw członkowskich 
i regionów. W okresie 2000-2006 polityka spójno�ci wniosła znacz�cy wkład 
do bada� i rozwoju oraz wzmocniła potencjał innowacyjny, szczególnie re-
gionów obj�tych Celem 1;  

− Inwestycje w zasoby ludzkie w ramach polityki spójno�ci s� wysoce opłacal-
ne. Ponad 50% wzrostu produktywno�ci pracy w ostatnim dziesi�cioleciu 
przypisuje si� podniesieniu jako�ci kapitału ludzkiego. W ramach programów 
spójno�ci Europejskiej Unia współfinansuje szkolenia dla około 9 mln osób 
rocznie, z których ponad połowa to kobiety; 

− Polityka spójno�ci mobilizuje kapitał publiczny i prywatny do wydajnego 
inwestowania. W latach 2000-2006 �rednio na ka�de 1 EUR zainwestowane 
w ramach polityki spójno�ci przypadały dalsze nakłady w regionach obj�tych 
Celem 1 w wysoko�ci 0,9 EUR. W regionach obj�tych Celem 2 nakłady id�-
ce za pierwotnie zainwestowan� kwot� mog� nawet trzykrotnie przekracza�
jej wysoko��. Raport wskazuje, �e jest to mo�liwe dzi�ki takim zasadom po-
lityki spójno�ci, jak współfinansowanie i partnerstwo oraz za spraw� rosn�-
cego zaanga�owania prywatnego kapitału, w tym w ramach ró�nych form 
partnerstwa publiczno-prywatnego; 

− Polityka spójno�ci sprzyja zintegrowanemu podej�ciu do rozwoju. W zinte-
growany sposób, polityka spójno�ci wspiera rozwój przy uwzgl�dnieniu zło-
�onych problemów, takich jak wyzwania zwi�zane z globalizacj�, zmianami 
klimatycznymi i trendami demograficznymi. Dzi�ki zintegrowanemu podej-
�ciu udało si� podnie�� ogóln� skuteczno�� interwencji sektorowych, wyko-
rzystuj�c efekty synergii mi�dzy ró�nymi obszarami polityki i kontroluj�c ich 
skutki uboczne, a tak�e poprzez sprzyjanie dialogowi mi�dzy organami ad-
ministracji pa�stw członkowskich i lepsze dostosowanie interwencji do spo-
łeczno-gospodarczej charakterystyki regionów i miejscowo�ci obj�tych pro-
gramami;

− Polityka spójno�ci przyczynia si� do poprawy jako�ci inwestycji publicz-
nych. Dzi�ki 7-letniemu programowaniu w ramach polityki spójno�ci, opar-
temu na stabilno�ci bud�etowej w trakcie całego tego okresu znacznie po-
prawiło si� długoterminowe planowanie bud�etów w wielu pa�stwach człon-
kowskich i regionach. Polityka spójno�ci ułatwia tak�e ustalenie priorytetów 
dla inwestycji publicznych, przyczyniaj�c si� w ten sposób, zwłaszcza 
w krajach obj�tych Funduszem Spójno�ci (pa�stwach spójno�ci), do bardziej 
skutecznego i efektywnego inwestowania jako takiego, nie tylko w przypad-
kach współfinansowania przez Wspólnot�. Polityka spójno�ci kształtuje 
w ten sposób model inwestowania, przesuwaj�c jego punkt ci��ko�ci na in-
westycje o wi�kszej produktywno�ci i trwało�ci; 
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− Polityka spójno�ci promuje kluczowe znaczenie partnerstwa dla dobrego 
rz�dzenia. Partnerstwo jest podstawow� zasad� przenikaj�c� wszystkie 
aspekty polityki spójno�ci – programowanie, wdra�anie, monitorowanie 
i ocen�. Obecnie powszechnie uznaje si� jej kluczowe znaczenie dla dobrego 
rz�dzenia. Oparty na podej�ciu strategicznym system rz�dzenia wieloszcze-
blowego, w którym uczestnicz� organy wspólnotowe, krajowe, regionalne 
i lokalne oraz zainteresowane podmioty, ułatwia dostosowywanie działa� do 
miejscowych uwarunkowa� i faktyczne zaanga�owanie w pomy�ln� realiza-
cj� tych działa�. 

REALIZACJA FUNDUSZU SPÓJNO	CI W POLSCE W LATACH 2000-2006 

Fundusz Spójno�ci powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii 
Europejskiej z 1991 r., który wszedł w �ycie w 1993 r. Fundusz Spójno�ci został 
powołany w celu zmniejszania ró�nic w poziomie gospodarczo-społecznym 
krajów i regionów Unii Europejskiej. Ró�nice w poziomie ekonomicznym po-
jawiły si� wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych pa�stw członkowskich, 
których wyniki gospodarcze odbiegały od pa�stw najbardziej rozwini�tych. 
Fundusz Spójno�ci miał dostarczy� wsparcia finansowego na realizacj� du�ych 
inwestycji zwi�zanych z rozwojem lub modernizacj� infrastruktury transporto-
wej i ochrony �rodowiska. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 
2004 r. z pomocy w ramach Funduszu Spójno�ci korzystały cztery kraje: Grecja, 
Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Od 1 styczna 2004 r. do wsparcia z Funduszu 
Spójno�ci przestała kwalifikowa� si� Irlandia. Dzi�ki pomocy z Funduszu Spój-
no�ci kraje te mogły osi�gn�� kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i wa-
lutowej, a tak�e kontynuowa� inwestycje infrastrukturalne. Od dnia 1 maja 
2004 r., oprócz wy�ej wymienionych pa�stw członkowskich, z pomocy Fundu-
szu Spójno�ci korzysta 10 nowych pa�stw członkowskich, w tym Polska [Fun-

dusz Spójno�ci…, (http)]. 
Fundusz Spójno�ci jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europej-

skiej. Pomoc z Funduszu Spójno�ci ma zasi�g krajowy, a nie regionalny jak 
w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrz�dnym funduszu jest 
wzmacnianie spójno�ci społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie 
du�ych projektów tworz�cych spójn� cało�� w zakresie ochrony �rodowiska 
i infrastruktury transportowej. Fundusz Spójno�ci współfinansuje przede 
wszystkim projekty słu��ce rozwojowi infrastruktury publicznej.  

Pomoc przyznana Polsce ze �rodków Funduszu Spójno�ci w perspektywie fi-
nansowej 2004-2006 obj�ła kwot� ok. 4,2 mld euro. Po uwzgl�dnieniu pomocy 
w ramach funduszu ISPA oraz Funduszu Spójno�ci Polsce przyznano ł�cznie 
ponad 5,6 mld euro w latach 2000-2006 [VI posiedzenie Komitetu Monitoruj�-

cego…, (http)]. 
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Ze �rodków Funduszu Spójno�ci współfinansowanych jest 130 projektów, 
w tym 90 projektów w sektorze �rodowiska, 38 projektów w sektorze transportu 
i 2 projekty pomocy horyzontalnej. Dla 5 zako�czonych projektów do Komisji 
Europejskiej przesłane zostały wnioski o płatno�� ko�cow�. Według stanu na 
koniec czerwca 2007 r. ł�czna warto�� podpisanych kontraktów w ramach pro-
jektów wyniosła ok. 5,32 mld euro, co stanowi ponad 66 proc. sumy kosztów 
kwalifikowanych (7,86 mld euro). Kwota �rodków wypłaconych wykonawcom 
przez beneficjentów wynosiła 2,32 mld euro. Wysoko�� �rodków przekazanych 
z Komisji Europejskiej w formie zaliczek oraz refundacji wyniosła na koniec 
czerwca 2007 r. 1,53 mld euro. Dla porównania – na koniec 2006 r. warto�� ta 
wynosiła 1,35 mld euro, natomiast na koniec 2005 r. 827 mln euro [Realizacja 
Funduszu…, (http)]. 

Fundusze europejskie wpłyn�ły pozytywnie na podstawowe kategorie ma-
kroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy1, czy zmiany sytuacji na rynku 
pracy. Zało�ony cel generalny w postaci realnej konwergencji polskiej gospo-
darki do �redniego poziomu 42-43% PKB na mieszka�ca w UE 15, udało si�
zrealizowa�. Dzi�ki wykorzystaniu funduszy w 2004 r. stopa bezrobocia zmniej-
szyła si� o 0,01%, a w 2005 r. spadła o prawie 0,5% i wyniosła na koniec roku 
17,6% [G�sicka, (http)]. 

Najwi�ksz� i najbardziej efektywn� grup� beneficjentów ubiegaj�cych si� 
o dofinansowanie realizacji projektów ze �rodków funduszy strukturalnych sta-
nowiły jednostki samorz�du terytorialnego, co potwierdza słuszno�� przyj�tego 
zało�enia na nowy okres programowania 2007-2013 – koncepcji decentralizacji 
polityki regionalnej. Zdecydowan� wi�kszo�� wydatków w ramach projektów 
realizowanych przez jednostki samorz�du terytorialnego stanowi� inwestycje 
w infrastruktur� podstawow�, które wynosz� około 92% całkowitej warto�ci 
projektów. Ponad 60% warto�ci projektów tej kategorii stanowi� inwestycje 
�rodowiskowe, współfinansowane z Funduszu Spójno�ci realizowane przez 
gminy. Drug�, co do wielko�ci kategori� inwestycji s� projekty z zakresu roz-
woju zasobów ludzkich, które stanowi� 6% inwestycji powiatów i gmin [Pierw-
szy okres wykorzystania…, (http)].  

Zarówno beneficjenci, jak i instytucje zaanga�owane we wdra�anie Funduszu 
Spójno�ci w Polsce maj� ju� bogate do�wiadczenie. Na przestrzeni lat udało si�
wspólnie rozwi�za� wiele problemów, co powinno si� przeło�y� na sprawniejsze 
wdra�anie projektów w perspektywie finansowej 2007-2013. St�d te� istotnym 
si� wydaje podpisanie 5 grudnia 2007 r. – przez komisarza ds. polityki regional-
nej – decyzji Komisji Europejskiej przyjmuj�cej do realizacji Program Opera-
cyjny Infrastruktura i 	rodowisko na lata 2007-2013. Wielko�� �rodków unij-
nych zaanga�owanych w realizacj� programu wynosi prawie 28 miliardów euro. 
                           
1 W 1995 r. Polska – jako pierwsza z krajów transformuj�cych si� – przekroczyła poziom PKB 
z 1989 r., a w 2006 r. poziom ten wyniósł prawie 166% i był najwy�szy w regionie Europy 	rod-
kowej i Wschodniej. 
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Bud�et całego programu ł�cznie z wkładem krajowym to 37,6 miliardów euro.
Celem programu jest poprawa atrakcyjno�ci inwestycyjnej Polski i jej regionów 
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i popra-
wie stanu �rodowiska, zdrowia, zachowaniu to�samo�ci kulturowej i rozwijaniu 
spójno�ci terytorialnej [Fundusz Spójno�ci..., (http)]. 

PODSUMOWANIE

Unia Europejska d��y w swojej polityce regionalnej do podwy�szenia 
poziomu spójno�ci: gospodarczej, społecznej i terytorialnej (przestrzennej). Po-
trzeba prowadzenia wewn�trz Unii Europejskiej polityki regionalnej jest konse-
kwencj� du�ego zró�nicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego 
poszczególnych krajów członkowskich Unii oraz istnienia jeszcze wi�kszych 
dysproporcji rozwojowych pomi�dzy ich regionami. St�d te� wzrost spójno�ci 
gospodarczej polega na zmniejszeniu zró�nicowa� w poziomie rozwoju gospo-
darczego pomi�dzy obszarami bogatymi a biednymi. Wzrost spójno�ci społecz-
nej polega na zmniejszaniu zró�nicowa� w wykorzystaniu kapitału ludzkiego 
pomi�dzy poszczególnymi obszarami. Z kolei wzrost spójno�ci terytorialnej 
(przestrzennej) polega na eliminowaniu barier dost�pno�ci do regionów peryfe-
ryjnych poprzez ich lepsze powi�zanie z obszarami centralnymi Wspólnoty.  

Istotne znaczenie dla dynamicznej realizacji koncepcji spójno�ci w tych 
trzech obszarach, odgrywaj� kompetentne i sprawnie działaj�ce instytucje nie 
tylko na poziomie europejskim i krajowym, ale równie� regionalnym. Komisja 
Europejska podkre�la, �e tylko dzi�ki zaanga�owaniu wszystkich sił oraz mobi-
lizacji talentów i zasobów wszystkich regionów i obywateli jest mo�liwa reali-
zacja partnerstwa istotnego dla spójno�ci.  

LITERATURA

Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia mi�dzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. 

Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Ksi��ka i Wiedza, Pozna� 2003. 
Co znaczy „spójno��” dla nas i dla UE?, Forum Ekonomiczne Młodych Liderów; 

http://www.forum-leaders.eu/index.html (2007-09-10). 
Fundusz Spójno�ci. Podstawowe informacje, http://www.fundusz spojnosci.gov.pl/ Pod-

stawowe+informacje/. 
Fundusz Spójno�ci, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusz+ Spojno-

sci/ Najwiekszy+polski+program+zatwierdzony+przez+Komisje+Europejska.htm. 
G�sicka G., Efekty realizacji. europejskiej polityki. spójno�ci w Polsce, http:// 

www.funduszestrukturalne.gov.pl/.../20955/ministerGrazynaGesicka3006.pdf. 
Instytucje Funduszu Spójno�ci, http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Instytucje+ Fundu-

szu+Sp%C3%B3jno%C5%9Bci/. 



Małgorzata Lechwar 314

Kwieci�ski J., Spójno�� gospodarcza i społeczna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, 7 sierpnia 2007 r.; http://www.mrr.gov.pl/Serwis+prasowy/Prezentacje/. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspieraj�ce wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójno�ci, Dokument zaakceptowany decyzj�
Komisji Europejskiej zatwierdzaj�c� pewne elementy Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007; 
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/ Polska+ w+czolowce+negocjacji.htm. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia; http://www.fundusze-
europejskie.pl/abcfunduszy.php. 

Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce, Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy, Warszawa 2005; http://www.wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearch 
Result?res_id=131470. 

Programy Operacyjne 2007-2013; http://www.mrr.gov.pl/ ProgramyOperacyjne+2007-
2013/. 

Realizacja Funduszu Spójno�ci; http://www.mrr.gov.pl/MRR/ Forms/MRR_Podstawowy. 
aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF29FC2F2-4A63-44CD-9634-
0A48E180B6A2%7d&NRORIGINALURL=%2fhotlinks%2fRealizacja%2bFundusz
u%2bSp%25C3%25B3jnosci%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest #ofs. 

Rozwijaj�ce si� regiony – rozwijaj�ca si� Europa. Czwarty raport na temat spójno�ci 

gospodarczej i społecznej, Komunikat Komisji Europejskiej, 2007; http://www. 
mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/dyskusja- polityka_spojnosci_po_2013.htm. 

VI posiedzenie Komitetu Monitoruj�cego Strategi� wykorzystania Funduszu Spójno�ci, 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusz+Spojnosci/kmfspojno
sc.htm. 

Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono instytucje odpowiedzialne za kreowanie i realizacj� polityki 
spójno�ci w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Ponadto ukazano efekty polityki spójno�ci realizo-
wanej w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2006 ze szczególnym uwzgl�dnieniem Funduszu 
Kohezji w Polsce. Podkre�lono równie�, i� współcze�ni ekonomi�ci traktuj� instytucje jako istotne 
determinanty wzrostu gospodarczego. 

Institutional Frames of Socio-Economic Cohesion 

Summary 

In the study there were presented institutions responsible for creation and realization of cohe-
sion policy in European Union and in Poland. Moreover, there were described results of the 
cohesion policy realized in the European Union countries in 2000-2006 years, with a special atten-
tion paid to Cohesion Fund in Poland. There were also stressed the fact that modern economists 
take institutions as essential determinants of economic growth.


