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Polityka regionalna
ocena: 4

Wprowadzenie 

 Strategia na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju, 
przyjęta w lutym 2017 roku, 
stanowi główny punkt od-
niesienia dla polityki rozwoju 
regionalnego. Strategia prze-
widzuje piętnaście projek-
tów kluczowych, dotyczących 
zagadnień szeroko pojętego 
rozwoju regionalnego, z cze-
go dziesięć powinno zostać 
przygotowanych w 2017 roku 
i w większości przypadków  
w tym roku powinna rozpocząć 
się ich realizacja. W 2017 roku 
uruchomiono trzy największe 
projekty: Program dla Śląska, 
Partnerską Inicjatywę Miast 
oraz Pakiet działań dla śred-
nich miast.

dr Michał Dulak

Ekspert CAKJ ds. 
samorządowych  
i europejskich. 
Doktor nauk spo-
łecznych w zakresie 
nauk o polityce. 
Asystent w Instytu-
cie Nauk Politycz-
nych i Stosunków 
Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Na plus należy zaliczyć 
uruchamianie kolejnych  
projektów strategicznych,  
przewidzianych w SORZe.

Jednym z założeń 
SORu była także zmiana  
kontraktów terytorialnych  
z województwami.

Niestety negatywnie należy 
ocenić działania w kwestii 
najistotniejszej dla
przyszłości rozwoju Polski.

W SKRÓCIE:
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Nasz pozycja wyjściowa do  
negocjacji wieloletnich ram 
finansowych UE po 2020 roku 
jest bardzo słaba i nie widać 
szans na jej radykalne 
wzmocnienie.

Poczekać należy także na 
ostateczne efekty 
wykorzystania funduszy
europejskich.

Ambiwalentnie należy ocenić 
Program dla Śląska. Na razie 
na poziomie zapowiedzi nie 
różni się on znacznie od 
programu rządu PO-PSL.

Pakiet działań dla średnich 
miast +

 Na szczególną uwagę 
zasługuje ten ostatni. Jest to 
pierwszy program o charak-
terze interwencyjnym, któ-
ry zauważa problemy roz-
wojowe małych i średnich 
miast. Przyjęte założenia są 
słuszne, jednak tego typu 
projekty należy oceniać po 
efektach. Z pewnością na 
pozytywną ocenę zasługuje 
położenie nacisku na wspie-
ranie twardych inwestycji we 
wspomnianych miastach. W 
przeciwieństwie bowiem do 
„miękkiego” działania wymia-
ny doświadczeń, które zakłada 
Partnerska Inicjatywa Miast, 
Pakiet działań dla średnich 
miast przewiduje zaangażo-
wanie Polskiego Funduszu 
Rozwojowego w finansowa-
niu inwestycji komunalnych. 
Z końcem sierpnia zakończył 
się nabór propozycji inwe-
stycyjnych do pilotażu, które 
zgłaszały samorządy.

Program dla Śląska +/–

 Pod koniec grudnia 
premier Mateusz Morawiecki 
przedstawił założenia rządo-
wego programu wsparcia in-
westycyjnego dla Śląska. Po-
zytywnie należy ocenić bliską 
perspektywę przyjęcia przez 
Radę Ministrów tej strategii. 
Należy jednak zwrócić uwa-
gę, że jest ona podobna do 
programu „Śląsk 2.0. Program 
wsparcia przemysłu Woje-
wództwa Śląskiego i Mało-
polski Zachodniej”, przyjętego  
w czerwcu 2015 roku przez 
rząd PO-PSL. Oba dokumenty 
zakładały podobne kwoty na 
inwestycje. W znacznej mierze 
w obu przypadkach były to 
inwestycje infrastrukturalne, 
wsparcie aktywności zawodo-
wej czy też projekty dotyczące 
górnictwa, takie jak zgazowa-
nie węgla. Różnicą jest to, że 
plany obecnego rządu akcent 
kładą bardziej na inwestycje 
w innowacje przemysłowe, w 
których upatrują dźwigni roz-
wojowej dla Śląska. I to wła-
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śnie ta cecha sprawia, że na 
zaktualizowany przez MR pro-
gram należy patrzeć pozytyw-
nie.

Renegocjacje kontraktu
 terytorialnego +

 Kontrakt terytorialny 
ustanowiony w 2006 roku 
(jako kontrakt wojewódzki) 
jest umową między władzą 
centralną a samorządem wo-
jewództwa, określającą przede 
wszystkim inwestycje, które 
będą wspólnie przez obie stro-
ny realizowane i finansowane. 
Ministerstwo Rozwoju 30 maja 
2017 r. podpisało z piętnasto-
ma województwami aneksy 
zmieniające ich kontrakty te-
rytorialne. Na mocy tych do-
kumentów zobowiązano się 
do sfinansowania dodatko-
wych inwestycji infrastruk-
turalnych oraz kulturalnych  
w województwach. Działanie 
to należy ocenić pozytywnie. 
Po pierwsze dlatego, że jest to 
realizacja jednej z zapowiedzi 
w Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. Po dru-
gie zaś dlatego, że nowe kon-
trakty terytorialne zwiększają 
szansę na realizację dodatko-

wych ważnych inwestycji dla 
województw. Od dwóch lat 
tradycją staje się dowartościo-
wywanie województwa pod-
karpackiego przez rząd. Aneks 
do kontraktu terytorialnego  
z tym regionem podpisano 
 w ministerstwie 29 maja, czyli 
dzień przed spotkaniem z po-
zostałymi marszałkami.   

Wykorzystanie funduszy 
europejskich +/–

 Pierwszym zadaniem, 
które rząd powinien był zre-
alizować do końca 2017 roku, 
jest osiągnięcie przez każdy 
program operacyjny (doku-
ment określający sposób wy-
dawania unijnych środków) 
minimalnego progu wydat-
ków, określonego przez Ko-
misję Europejską. Oznacza to, 
że do 31.12.2017 roku Komi-
sja Europejska powinna była 
otrzymać w ramach wszyst-
kich programów operacyjnych 
wnioski o płatność w wysoko-
ści minimum 16 mld zł. Brak 
osiągnięcia danego progu 
skutkowałby anulowaniem 
przez KE środków przezna-
czonych na 2017 rok. Według 
danych NIK z połowy roku, 
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spośród jedenastu krajowych 
i regionalnych programów 
operacyjnych (KPO i RPO), 
sześć nie osiągnęła pożądane-
go poziomu. Doświadczenia 
z poprzedniej perspektywy fi-
nansowej dowodzą jednak, że 
ryzyko anulowania przez KE 
środków w programie opera-
cyjnym na dany rok jest nie-
wielkie, ponieważ większość 
rozliczeń dokonywanych jest 
pod koniec roku. 
 Drugie zadanie, które 
rząd powinien zrealizować  
w 2017 roku, zostało określone  
w rządowym planie certyfi-
kacji środków do KE do końca  
2017 roku. Dokument określa 
coroczny poziom środków, 
które powinny zostać zatwier-
dzone przez KE jako prawi-
dłowo wydane i tym samym 
mają stanowić podstawę do 
refundacji kosztów poniesio-
nych przez beneficjentów.  
W planie przyjęto osiągnięcie 
docelowego poziomu certyfi-
kacji (w ramach obecnej per-
spektywy finansowej, czyli od 
2014 r.) zarówno w KPO, jak  
i RPO w kwocie 55,1 mld zł do 
końca 2017 roku. W kwietniu 
2017 roku poziom certyfikacji 
wynosił prawie 40% (21,2 mld 

zł), co było wynikiem obiecu-
jącym. Powołując się na obli-
czenia NIK, przewidywać jed-
nak można, że w 2017 r. nie 
udało się osiągnąć założone-
go celu certyfikacji. 
 Sytuacja wygląda 
znacznie lepiej, jeżeli wykorzy-
stanie funduszy europejskich 
mierzymy nie poziomem cer-
tyfikacji przez komisję, ale 
podpisanymi umowami na do-
finansowanie (środki, które zo-
stały przypisane na określone 
wydatki, ale nie zostały jeszcze 
certyfikowane przez komisję). 
Do połowy grudnia podpi-
sano z beneficjentami umo-
wy na kwotę dofinansowania  
z UE w wysokości 156 mld zł, 
a więc około połowy środków 
przeznaczonych dla Polski  
w ramach polityki spójności w 
latach 2014–2020, co pozwala 
z optymizmem założyć pełne 
wykorzystanie unijnych środ-
ków w ramach obecnej Wie-
loletniej Perspektywy Finanso-
wej (2014–2020).

Przygotowanie do negocjacji 
WRF po 2020 –

W 2018 roku rozpoczną się 
negocjacje nowej Wieloletniej 
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Perspektywy Finansowej na 
okres po 2020 roku (prawdo-
podobnie utrzymany zostanie 
siedmioletni okres). Jednym  
z elementów tych działań bę-
dzie ewaluacja dotychczaso-
wej perspektywy. Polska jako 
największy beneficjent netto 
środków strukturalnych z UE 
będzie rozliczana z ich wydat-
kowania zgodnie z celami po-
lityki spójności i zasadami UE. 
W obecnej chwili nie ma ryzy-
ka, że pod koniec okresu roz-
liczeniowego obecnej unijnej 
perspektywy finansowej, czyli 
w 2023 roku, poziom wykorzy-
stania alokacji będzie bardzo 
niski.
 Jednak nasza pozycja 
negocjacyjna jest w punkcie 
wyjścia bardzo niekorzystna, 
ponieważ przedstawiciele KE 
zapowiadali, że przy plano-
waniu kolejnej perspektywy 
finansowej, będzie brane pod 
uwagę wywiązywanie się pań-
stwa członkowskiego z warto-
ści określonych w art. 2 Trakta-
tu o Unii Europejskiej, w tym 
m.in. praworządności. Nie-
dawno uruchomiona wobec 
Polski procedura stwierdzenia 
naruszania wartości UE (art. 
7 TUE) będzie istotną prze-

szkodą w osiągnięciu satysfak-
cjonującego dla naszego kraju 
wieloletniego budżetu UE na 
okres po 2020 roku.


