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Przedmowa

Szanowni Państwo,
Do 2020 roku Polska otrzyma 82,5 mld euro. To więcej środków europejskich
niż w poprzednim siedmioletnim okresie finansowym, mimo że budżet Unii Europejskiej uległ zmniejszeniu. Przed lubuskimi beneficjentami stoi duże wyzwanie.
Z tego powodu, wspólnie z posłem RP Waldemarem Sługockim, zorganizowaliśmy cykl debat o możliwościach wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Brali w nich udział przedstawiciele różnych środowisk. Wspólnie zastanawialiśmy się, co można uczynić, aby województwo lubuskie
w większym stopniu korzystało z dużo zasobniejszego, tzw. ogólnokrajowego portfela, czyli ze środków dostępnych w programach horyzontalnych.
Po spotkaniach wyłonił się jeden wspólny wniosek: informacje dotyczące programów operacyjnych powinny być na bieżąco upowszechniane. Dlatego nie będę
ustawał w wysiłkach, aby zachęcić potencjalnych beneficjentów do korzystania
z programów horyzontalnych, tj. dostępnych poza Regionalnym Programem Operacyjnym, na realizację projektów, które będą atrakcyjne z punktu widzenia celów
Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Jednakże nie zapominam o mijającej perspektywie finansowej 2007–2013. Podziękowania należą się wszystkim beneficjentom, w tym przedstawicielom samorządów, przedsiębiorcom, uczelniom, organizacjom pozarządowym. Zwłaszcza
wkład jednostek samorządu terytorialnego jest nie do przecenienia, ponieważ
dzięki ich wysiłkowi i zaangażowaniu, coraz więcej lubuszan ma dostęp do nowoczesnych dróg i szerokopasmowego Internetu, obserwuje się wyraźny postęp w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wzrosła liczba ludności korzystającej
z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znacząco zwiększyła się liczba i przepustowość oczyszczalni ścieków, wzrosła liczba przedszkoli, szkół, szpitali, a gospodarka
staje się coraz bardziej innowacyjna.
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Obecne planowanie rozwoju w większym stopniu powinno opierać się na dokonywaniu stałych ocen efektów Polityki Spójności. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. opracowano
dokument opisujący postęp w wykorzystaniu środków europejskich w perspektywie finansowej 2007–2013, stanowiący załącznik do niniejszej publikacji. Obejmuje on m.in. dane dotyczące liczby oraz wartości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Przygotowane opracowanie jest próbą autorskiego podsumowania i nie ma charakteru kompendium. Prezentowane dane nie wyczerpują
tematyki planowania rozwoju, natomiast niewątpliwie mogą zostać szerzej wykorzystane w przyszłych procesach diagnostycznych i planowaniu strategicznym
w województwie lubuskim.
Efekty wykonanej pracy, dzięki środkom unijnym, widać. Jednakże musimy
stawiać sobie nowe, ambitne cele, bowiem wzrost standardu życia jest miarą rozwoju cywilizacyjnego. Wzrost zadowolenia, poczucie bezpieczeństwa i dumy z bycia mieszkańcem województwa lubuskiego będzie stanowiło potwierdzenie, czy
podejmowane działania odpowiadają faktycznym potrzebom społecznym lub czy
odpowiadają w stopniu wystarczającym.
Jest z debat jeszcze jeden ważny wniosek: realizując wizję rozwoju dbajmy o to,
aby dobrze wykorzystać największy kapitał regionu, jakim są jego mieszkańcy – ich
wiedza, umiejętności, przedsiębiorczość, kreatywność, energia i aspiracje.
WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

Wstęp

W tym roku minęło dziesięć lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bez wątpienia była to strategiczna decyzja, która spowodowała, iż Polska
wkroczyła na nową drogę rozwoju niemal we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania. Staliśmy się jednym z dwudziestu ośmiu państw, które współuczestniczy w budowaniu nowej europejskiej rzeczywistości. Miniony czas wielu z nas skłania do pogłębionej refleksji na temat tego, jak zmieniło się nasze codzienne życie,
w jakich obszarach nastąpił największy postęp, a w których wciąż występują deficyty. Nie z mniejszą odpowiedzialnością i troską o naszą przyszłość, powinniśmy się
zastanawiać nad tym, jak kreślić nową wizje rozwoju, opartą na społeczno-gospodarczym potencjale kraju i osadzoną w aktualnych realiach, dzięki której Polska
wciąż będzie skracać dystans jaki dzieli nas od najzamożniejszych państw Unii Europejskiej. Minione lata spowodowały, że Polska sukcesywnie zmienia swe oblicze
nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także zmianie ulega postrzeganie i pozycja
naszego kraju na arenie międzynarodowej. Przystępując do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku liczyliśmy na to, że dzięki przynależności do świata zachodniego,
ale także uzyskaniu dostępu do budżetu UE będziemy mogli konsekwentnie realizować proces modernizacji państwa. Dzisiaj, z perspektywy minionych lat, można
powiedzieć, że możliwość udziału, głównie w polityce spójności oraz Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dała nowe pozytywne impulsy rozwojowe, które
zapoczątkowały największy proces modernizacji naszego kraju.
Już w pierwszym okresie naszego członkostwa w UE, w ramach polityki spójności realizowanej w latach 2004–2006, mieliśmy do dyspozycji kwotę 12,8 mld euro,
w kolejnej perspektywie 2007–2013 kwota ta wyniosła 67,3 mld euro, a w następnym, już trzecim okresie budżetowym 2014–2020, w którym Polska partycypuje,
dysponować będziemy kwotą 82,5 mld euro. Na pewno są to środki, które w wydatnej mierze przyczynią się do kontynuacji rozpoczętego procesu modernizacji
kraju, tworząc tym samym trwałe podstawy do budowania przewag konkurencyjnych Polski w wymiarze międzynarodowym w dłuższym horyzoncie czasu.
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Obok problematyki rozwoju regionalnego, polityki rolnej, wspierania przedsiębiorczości, edukacji, badań i innowacyjnych rozwiązań, istotne i w pełni uzasadnione jest budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, również w kontekście
proponowanych rozwiązań na gruncie Unii Europejskiej. Wyzwania stojące przed
Polską, niespotykane dotąd możliwości finansowe, wzmożenie aktywności aktorów uczestniczących w kreowaniu rozwoju państwa, stanowiło przesłanki doboru
tematów podejmowanych w artykułach składających się na niniejszą pracę. Nie
bez znaczenia była także ich aktualność.
Praca „Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka – energetyka – region” składa
się z dwóch części. Pierwsza z nich nosi tytuł „Polska i jej regiony w świetle polityki
spójności UE”, druga natomiast – „Bezpieczeństwo energetyczne – perspektywa
dla Polski”. W części pierwszej, składającej się z dziesięciu artykułów, podjęto
rozważania na temat dotychczasowych doświadczeń wynikających z uczestnictwa
kraju w wybranych politykach Unii Europejskiej oraz ich wpływu na kształtowanie nowej polityki rozwojowej w Polsce w okresie najbliższych siedmiu lat. W tej
części publikacji zaprezentowano między innymi takie zagadnienia jak: funkcjonowanie polskich regionów, stanowienie oraz realizacja strategii rozwoju, współpraca transgraniczna, wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz podjęto próbę nakreślenia możliwości ich wykorzystania w najbliższych
siedmiu latach. Waldemar Sługocki w artykule „Od podejścia scentralizowanego
do zregionalizowanego – próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności
UE realizowanej w Polsce w latach 2004–2020” przybliża teoretyczne podstawy
kształtowania modelu polityki regionalnej, prezentując jednocześnie proces jej
konstytuowania się podczas procesu integracji europejskiej, w latach 1957–2020.
W sposób syntetyczny scharakteryzował poszczególne okresy budżetowe, koncentrując się na wspieranych priorytetach, rozwiązaniach instytucjonalnych oraz dostępnych środkach finansowych. W konkluzji dokonał porównania stosowanych
rozwiązań w poszczególnych okresach programowania, akcentując przy tym uwagi o charakterze krytycznym. W kolejnym opracowaniu „Wyznaczniki rozwojowe
dla Polski i województwa lubuskiego. Analiza politologiczna” Zbigniew Czachór
wskazał szereg wyznaczników rozwojowych Polski i jej regionów. Prowadzona
analiza odnosi się do możliwości rozwojowych, jakie wynikają z potencjału Polski, w tym przede wszystkim województwa lubuskiego osadzonego w konkretnych,
określonych realiach krajowych, jak i otoczeniu zewnętrznym. Justyna Szczanowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska oraz Sebastian Saniuk w tekście „Innowacyjność i społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS) przedsiębiorstw w Polsce
w aspekcie wyzwań Unii Europejskiej” prezentują rozważania na temat innowacyjności i odpowiedzialności biznesu, wychodząc od zasadnego pytania: czy współpraca z partnerami zagranicznymi będzie wpływać na rozwój regionu, jeśli tak, to

Wstęp

11

w jaki sposób? Prowadzone rozważania świadczą o tym, że koncepcja społecznej
odpowiedzialności biznesu jest zagadnieniem coraz częściej prezentowanym, nie
tylko przez teoretyków, ale także praktyków zarządzania. W końcowej części pracy autorzy dokonali oceny stanu CSR w Polsce. „Infrastruktura komunikacyjna
jako jeden z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie” jest tematem pracy
Adama Wysokowskiego. Autor prowadzi rozważania na temat możliwości dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, jako jednego z ważniejszych priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie UE do roku 2040. W pracy wiele miejsca
poświęcono przewidywanym kierunkom rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu wodnego, a także transportu lotniczego. Co istotne, w tekście
uwzględniono zagadnienia ekologiczne oraz dalsze tendencje rozwojowe w przedmiotowej dziedzinie, wskazując jednocześnie na potrzebę właściwego utrzymania
infrastruktury komunikacyjnej. „Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji” jest tematem rozważań prowadzonych przez Wiesława Hładkiewicza,
który opisuje kształtowanie się oraz rozwój dobrosąsiedzkich stosunków polskoniemieckich, wskazując przy tym główne pola współpracy. Gros miejsca w tych
rozważaniach zajmuje problematyka współpracy polsko-niemieckich euroregionów realizujących szereg mniejszych, ale jakże ważnych przedsięwzięć prowadzących do zacieśniania współpracy między narodami po obu stronach granicy. Anna
Łoś-Tomiak i Edward Jakubowski w tekście „Partnerstwo międzysektorowe determinantą stanu bezpieczeństwa społecznego regionu” sugerują, że bezpieczeństwo społeczne regionu zależy od wielu czynników, zarówno tych endogenicznych,
jak i egzogenicznych. Dodają jednocześnie, iż silnie determinuje je podejmowana
formalnie i nieformalnie, współpraca lokalnych środowisk zainteresowanych dobrem wspólnym. Zauważają ponadto, że podstawę do podejmowania współpracy
daje, zapisana w Konstytucji RP, zasada subsydiarności, zgodnie z którą realizacja zadań społecznych winna następować na jak najniższych szczeblach lub leżeć
w gestii jednostek i grup społecznych, które wykorzystując posiadane umiejętności, możliwości i uprawnienia są w stanie zabezpieczyć się same. W podsumowaniu podkreślają, iż dbałość o stan bezpieczeństwa, poczucie społecznej odpowiedzialności oraz chęć skutecznego zaspokajania potrzeb jednostek i grup, obliguje
do działania nie tylko administrację publiczną, ale również aktywizuje różnego
typu organizacje społeczne. „Strategia rozwoju województwa lubuskiego w kontekście społecznych aspektów modernizacji” jest przedmiotem dociekań Michała Iwanowskiego. Autor stwierdza, że w prawidłowym, przez co należy rozumieć
społeczne oczekiwanie, modelu rozwoju społecznego rozziew pomiędzy rzeczywistością, a aspiracjami i marzeniami powinien być jak najmniejszy. Pomniejszenie
tego rozziewu, jak podkreśla, daje gwarancje, że przemiana będzie oceniana pozytywnie, natomiast jego zniwelowanie, co według autora pewnie nigdy nie nastąpi,
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stanowi fazę szczytową postępu. W dalszych częściach tekstu autor ukazuje relacje
pomiędzy postępem a: funduszami europejskimi, rynkiem pracy, samorządami terytorialnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czy też infrastrukturą. W kolejnym z artykułów, Sabina Ren podjęła próbę przybliżenia i wyjaśnienia przesłanek leżących u podstaw aktywności wnioskodawców w pozyskiwaniu środków
finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych. Autorka przybliżyła również prawne, instytucjonalne oraz finansowe aspekty pozyskiwania funduszy Unii
Europejskiej przez beneficjentów w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowanego w województwie lubuskim. Studium przypadku stanowi artykuł
przygotowany przez Jarosława Flakowskiego i Andrzeja Pieczyńskiego. Autorzy
przybliżają dotychczasowe doświadczenia, strategię oraz plany Uniwersytetu Zielonogórskiego w pozyskiwaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014–2020. Na uwagę zasługuje duża aktywność i skuteczność Uniwersytetu Zielonogórskiego w pozyskiwaniu funduszy UE; jak zaznaczają autorzy,
było to możliwe między innymi dzięki determinacji, przygotowaniu odpowiednich
zespołów ludzkich w strukturze uczelni, ale także dzięki świadomości budowania
konkurencyjności uczelni w oparciu o transfer środków europejskich. Ostatnim
z artykułów zawartych w pierwszej części książki jest opracowanie pióra Arkadiusza Świadka pt. „Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna w regionalnym
systemie przemysłowym”, w którym za główny cel przyjęto identyfikację wpływu
odległości od najbliższego konkurenta na aktywność innowacyjną w regionalnym
systemie przemysłowym. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają
odmienny wpływ bliskości przestrzennej konkurentów w polskim regionie na aktywność innowacyjną systemu przemysłowego w porównaniu z najwyżej rozwiniętymi krajami.
Drugą część książki zatytułowaną „Bezpieczeństwo energetyczne – perspektywa dla Polski”, składającą się z czterech prac, otwiera artykuł „Bezpieczeństwo
energetyczne i środowiskowe jako element zrównoważonej jakości życia”, którą
przygotował Joachim Kozioł. Autor podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne
i środowiskowe stanowią jedne z najważniejszych potrzeb człowieka, dodając ponadto, że istnieje bezpośredni związek bezpieczeństwa energetycznego z bezpieczeństwem politycznym, ekonomicznym, kulturowym, socjalnym i społecznym.
W następnym artykule zatytułowanym „Gospodarka energetyczna Polski – szanse
i wyzwania” Piotr Ziembicki przekonuje, że systemy energetyczne, elektroenergetyczne i ciepłownicze jednostek osadniczych stanowią oddzielne układy, które
w obecnym kształcie w żaden sposób ze sobą nie współpracują, co powoduje, że
często wytwarzanie energii i jej dystrybucja są nieefektywne. Maciej Dzikuć w tekście „Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wsparcia finansowego sektora energetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski” obok przybliżenia ekonomicznych
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i ekologicznych aspektów wsparcia finansowego sektora energetycznego Polski,
przedstawia znaczenie wsparcia krajowego sektora energetycznego oraz wskazuje
przykłady dotychczasowych działań, mających na celu rozwój sektora energetycznego. Artykułem zamykającym drugą część pracy jest tekst, który przygotowali
Marcin Jarnut i Grzegorz Benysek. Tekst ten pod tytułem „Wpływ rozwiązań sieci
inteligentnych na poprawę efektywności rozdziału energii elektrycznej i redukcję
emisji CO2”, zawiera opis rozwiązań sieci inteligentnych. W opracowaniu, obok
opisu wdrażanych technologii oraz charakterystyki docelowych funkcjonalności
budowanego systemu, przeprowadzono analizę wpływu implementowanych technologii na zmniejszenie finalnego zużycia energii elektrycznej, który przekłada się
na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
W książce zamieszczono również komunikat, który przygotowała Agnieszka
Żurawska-Tatała, prezentując założenia finansowe i programowe nowej polityki
spójności Unii Europejskiej, która będzie realizowana w Polsce w latach 2014–2020.
Ponadto integralną część prezentowanej pracy stanowi załącznik, w którym przybliżono istotne informacje na temat stanu wdrażania funduszy Unii Europejskiej
w województwie lubuskim w latach 2007–2013 w rozbiciu na poszczególne programy operacyjne.
Oddając publikację w Państwa ręce wyrażamy nadzieję, że będzie to pozycja,
która spotka się z zainteresowaniem osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rozwoju regionalnego, wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
problematyką energetyki i środowiska oraz bezpieczeństwem energetycznym.
Edward Jakubowski
Waldemar Sługocki

CZĘŚĆ I

POLSKA I JEJ REGIONY
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Waldemar Sługocki

Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego
– próba określenia kierunków ewolucji
polityki spójności UE realizowanej w Polsce
w latach 2004–2020

Streszczenie
Polityka spójności Unii Europejskiej jest istotnym elementem skracania dystansów rozwojowych jakie dzielą najzamożniejsze państwa członkowskie UE od najuboższych. Jej geneza
silnie jest związana z kształtowaniem się procesu integracji europejskiej, stanowi jej nierozerwalną część. Polska w konsekwencji przemian ustrojowych zapoczątkowanych wydarzeniami
z 1989 roku, znalazła się na drodze ku integracji europejskiej. Wraz z jej postępem, pomoc Unii
Europejskiej silniej uczestniczyła w przebudowie państwa polskiego. Początkowo był to Program
Phare, następnie instrumenty przedakcesyjne, a w momencie integracji z Unią Europejską pomoc tę stanowiły fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Tym samym Polska stała się aktywnym uczestnikiem europejskiej polityki spójności. Kraj nasz już po raz trzeci przygotowuje się
do procesu realizacji polityki spójności UE na gruncie narodowym. Jednakże pierwsze doświadczenia w tym zakresie związane są z jej realizacją w latach 2004–2006, kolejne 2007–2013,
wreszcie aktualnie Polska administracja centralna i regionalna kończy przygotowania do uruchomienia perspektywy budżetowej UE 2014–2020. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na
zastąpienie podejścia centralistycznego podejściem regionalnym, zwiększającym kompetencje
i aktywność aktorów regionalnych w grze o rozwój.

Wprowadzenie
Każda polityka, opiera się na jakichś przesłankach teoretycznych: założeniach
ideologicznych, wartościach, przekonaniach o tym, co jest dobre, co złe, co skuteczne, a co nieskuteczne. Słusznie, taki pogląd prezentuje Roman Szul w artykule
„Teorie i koncepcje w polityce regionalnej”. Dodaje jednocześnie, iż niekiedy
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przesłanki teoretyczne są explicite sformułowane w zwarte koncepcje teoretyczne,
niekiedy tkwią implicite w umysłach prowadzących politykę. Dotyczy to również
polityki regionalnej1. W tym kontekście zaznaczyć należy, iż teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego sięgają tradycyjnych szkół ekonomii. W literaturze
przedmiotu podzielono je na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich jest szkoła
nurtu neoklasycznego, drugą natomiast szkoła nurtu neokeynesowskiego. Przez
pojęcie ekonomii neoklasycznej należy rozumieć teorie ekonomiczne opierające
się na stworzonej przez Adama Smitha ekonomii klasycznej. W ekonomii neoklasycznej zakłada się, że w rezultacie działań rynku czynniki produkcji – kapitał
i praca – są używane do towarów i usług zgodnie z potrzebami społeczeństwa.
Swobodne kształtowanie się cen towarów, usług i czynników produkcji oraz swobodne decyzje maksymalizujące zyski producentów i inwestorów powodują, że
dany kraj czy region wytwarza z posiadanych zasobów maksymalny możliwy do
wytworzenia PKB, a gospodarka dąży do stanu równowagi ekonomicznej. Zgodnie z tym nurtem, dochód narodowy jest uzależniony od zdolności produkcyjnych
i wydajności czynników produkcji, a mechanizm wolnego rynku ma mechanizm
samoregulujący2.
Z ekonomii klasycznej wywodzi się międzynarodowa teoria handlu, w tym między innymi teoria kosztów komparatywnych oraz teoria konwergencji. Rozwinięciem teorii kosztów komparatywnych stała się teoria rozwoju poprzez handel,
zwana teorią rozwoju egzogenicznego. Ponadto odnotować trzeba, że ekonomia
neoklasyczna doprowadziła do ukształtowania się teoretycznych modeli wzrostu
gospodarczego, zwanymi modelami wzrostu egzogenicznego. Do najbardziej znanych modeli wzrostu typu egzogenicznego należy zaliczyć model wzrostu Solowa,
czy też rozszerzony model neoklasyczny Mankiwina, Romera i Weila. Związki
z ekonomią klasyczną ma też neoklasyczna teoria handlu. Teorie neoklasyczne, jak
również nurt doganiania (catch up) dowodzą, że w długim okresie następuje proces konwergencji w rozwoju między krajami i regionami o różnym poziomie rozwoju, oraz że istnieje optymalny stosunek między kapitałem i siłą roboczą. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, również na podstawie neoklasycznego modelu
wzrostu, prowadzono badania dotyczące konwergencji dochodów regionów Unii
Europejskiej. W wyniku tych badań stwierdzono, że konwergencja dochodów
w skali regionalnej nie występuje powszechnie. Alternatywnie obserwuje się zjawisko dywergencji, czyli polaryzacji dochodów regionalnych3. Inną wiodącą szkołą
1 R. Szul, Teorie i koncepcje w polityce regionalnej, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Warszawa 2007, s. 110.
2 P. Nowak, Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej, Poznań 2001, s. 15–16.
3 Ibidem, s. 16–17.
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makroekonomiczną w XX wieku stał się keynesizm. Jej twórcą był John Maynard
Keynes. W tym przypadku najistotniejszym założeniem jest odrzucenie tezy klasycznej ekonomii wskazujące, że nieregulowany wolny rynek dąży zawsze do równowagi popytu i podaży, oraz że przy polityce szybkich zmian podstawowych stóp
procentowych, podążających za naturalnym popytem na pieniądz możliwe jest
uzyskanie niemal pełnego zatrudnienia. Według Keynesa między polityką stóp
procentowych, a wielkością bezrobocia nie występuje żadna silna zależność. Keynes uważał, że w czasie kryzysu należy pobudzać popyt poprzez interwencjonizm
w postaci działań, takich jak obniżanie stóp procentowych i obniżanie kosztów inwestycji, stosowanie ulg inwestycyjnych w systemie podatkowym, ratowanie upadających przedsiębiorstw, a nawet poprzez bezpośrednie inwestycje państwa. Zaproponowane przez Keynesa teorie po raz pierwszy zastosowano w ramach
polityki New Deal w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XX wieku.
Jednak przyniosły one mieszane rezultaty. Zwolennicy tych rozwiązań tłumaczyli,
że nie osiągnięto pełnego sukcesu, ponieważ działania interwencjonistyczne były
prowadzone niekonsekwentnie, a przyczyną takiego stanu rzeczy miał być brak
posiadania przez rząd Stanów Zjednoczonych odpowiedniej liczby danych statystycznych na temat gospodarki. Sytuacja zmieniła się po drugiej wojnie światowej,
kiedy to keynesizm odgrywał rolę wiodącej teorii makroekonomicznej, którą posługiwało się wiele rozwiniętych i rozwijających się państw. W wielu krajach stosowanie tych rozwiązań przynosiło pozytywne rezultaty, umożliwiając tym samym
tworzenie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stabilnych i szybko rozwijających się gospodarek charakteryzujących się niskim bezrobociem oraz niską inflacją. W latach siedemdziesiątych państwa stosujące interwencjonizm zaczęły odnotowywać systematyczny wzrost bezrobocia przy jednoczesnym wzroście inflacji,
a także braku pozytywnej reakcji rynku na działania interwencjonistyczne. U schyłku lat siedemdziesiątych popularność zaczęły odzyskiwać szkoły ekonomiczne wychodzące z zasad klasycznej ekonomii, w tym zwłaszcza monetaryzmu i ekonomii
neoklasycznej4.
Godnym odnotowania jest jednak fakt, iż modele popytowe znalazły liczne zastosowania w wyjaśnianiu procesów rozwoju regionalnego. Ekonomiści regionalni
w latach siedemdziesiątych XX wieku dostosowali i zmodyfikowali je pod kątem
nowej sytuacji gospodarczej. Przykładem popytowego modelu wzrostu może być
teoria bazy ekonomicznej, innym przykładem model kumulatywnej przyczynowości dający podstawy do traktowania regionu jako „źródła rosnących przychodów”5.

4
5

Zob. ibidem, s. 18–19.
Zob. ibidem, s. 19.
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Zbigniew Strzelecki w pracy „Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna – wybrane problemy” przekonuje, że teoretyczne koncepcje odnoszące się do
podnoszenia efektywności procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych
skalach przestrzennych, przede wszystkim wychodzą z objaśniania przyczyn zróżnicowań w rozwoju regionalnym, a to z kolei prowadzi do potrzeby identyfikacji
stymulatorów i barier gospodarki regionalnej oraz lokalnej, tkwiących głównie wewnątrz tych terytoriów, a także w ich otoczeniu zewnętrznym. W dalszej części
przytaczanego artykułu, analizując koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego
zaznacza, że mamy do czynienia z dualizmem, gdyż żaden z nurtów zakreślonych
także we wstępnej części niniejszego artykułu nie jest realizowany w czystej postaci. Stąd teoretyczne propozycje kierunków, skali oraz instrumentów interwencji
publicznej w przebiegu procesów rozwojowych w regionach są różnorodne, uzależnione od rodzaju koncepcji warunkowanej praktycznymi doświadczeniami lub
zainteresowaniami badawczymi ich autorów oraz etapu rozwoju poszczególnych
gospodarek. W konkluzji swych analiz, Z. Strzelecki dochodzi do wnioski, iż w występującej mozaice koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego nie może być
adekwatnej do polskiej, a także unijnej sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej teoretycznej koncepcji zarządzania rozwojem regionalnym. Ta mozaika
wynika bowiem z coraz większej złożoności procesów rozwojowych w coraz bardziej globalizującej się gospodarce światowej. W celu sprostania temu wyzwaniu
teoretycznemu, przesłanki teoretyczne tego zarządzania też muszą uwzględniać
wiele cząstkowych koncepcji dostosowanych do terytorialnych wyzwań strategicznych dotyczących celów rozwojowych regionów oraz wyników analizy strategicznej
czynników i barier rozwojowych regionów. Stąd należy z jednej strony doskonalić
mechanizm rynkowy, pozwalający na sprostanie globalnej konkurencji terytorialnej, a więc uwzględniać pierwiastki teorii neoliberalnych, a przede wszystkim
tworzenia: mechanizmów zwiększających swobodę działalności gospodarczej,
elementów kontroli podaży pieniądza i walki z inflacją, ograniczania deficytu budżetowego, warunków do realizacji niektórych mechanizmów ekonomii podaży
w postaci zachęt dla przedsiębiorców oraz warunków do gromadzenia oszczędności i powiększania kapitału i ułatwiania dostępu do nich przedsiębiorcom i przedsiębiorczym osobom fizycznym. Z drugiej strony natomiast, należy kierować się
elementami teorii restrukturyzacji przemysłowej, teorii elastycznej specjalizacji
i sieci, nowej ekonomii instytucjonalnej, rozwoju endogenicznego, czy też nowej
geografii ekonomicznej6.
Zob. Z. Strzelecki, Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna – wybrane problemy,
[w:] Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Warszawa 2011, s. 9–11.
6
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Polityka spójności Unii Europejskiej
Polityka spójności Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów wyrównywania dysproporcji społeczno-gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i ich regionami. Niemal od początku, nie tylko towarzyszy
ona procesowi integracji europejskiej, ale niejednokrotnie wpływała na jego kierunki. Poszukując odpowiedzi na pytanie: kiedy i jakie przesłanki legły u podstaw
narodzin polityki spójności? należy wprost wskazać, iż początki jej kształtowania
sięgają Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Bowiem już w nim wskazano na potrzebę tworzenia spójności
gospodarek państw członkowskich, zapewnienia harmonijnego rozwoju poprzez
zmniejszanie różnic istniejących między poszczególnymi regionami, jak i ograniczania zacofania regionów słabiej rozwiniętych7. Jednak decyzję polityczną o nadaniu
priorytetu polityce spójności i utworzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podjęto w 1972 roku, chociaż ostateczna decyzja o jego uruchomieniu
nastąpiła w 1975 roku. Jego zasadniczym celem było niwelowanie nierówności regionalnych w obrębie Wspólnoty, zwłaszcza w zakresie produkcji rolniczej, zmian
w przemyśle i strukturalnego zatrudnienia. Pomimo ograniczonych kwot, rozproszeniu subwencjonowanych projektów, braku komplementarności regionalnej pomocy
europejskiej i krajowej oraz niedostatkach w koordynacji należy wskazać, iż podejmowane wysiłki i wprowadzane zmiany stały się ważnym impulsem do dalszej jej
poprawy8. Istotny wpływ na kształtowanie polityki spójności wywarły postanowienia
zawarte w przyjętym w 1986 roku Jednolitym Akcie Europejskim, w którym po raz
pierwszy użyto terminu „spójność”. W artykule 138a Aktu wskazano na potrzebę
zwiększania spójności społecznej i ekonomicznej Wspólnoty Europejskiej w celu niwelowania nadmiernych zróżnicowań w rozwoju regionów oraz ich potencjalnego
wzrostu, będącego konsekwencją wprowadzenia jednolitego rynku. Kolejne zmiany
w polityce spójności wynikały z wprowadzonych w 1998 roku zasad wykorzystania
funduszy strukturalnych, w tym koncentracji rozproszonych środków kilku funduszy oraz połączenia finansowania budżetowego z kredytowaniem udzielanym przez
Europejski Bank Inwestycyjny. Zgodnie z założeniami Pierwszego Pakietu Delorsa,
jak zaznacza Piotr Russel w artykule „Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii
Europejskiej”, przyjęto zmiany w zakresie wymaganego pułapu zasobów własnych –
w okresie objętym pierwszą perspektywą finansową założono, iż dla realizacji celów
Zob. G. Gorzelak, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępna
analiza, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2014, nr 3(57), Warszawa 2014, s. 8.
8 Zob. W. Sługocki, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, Zielona Góra 2013, s. 29–38.
7
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wspólnotowych niezbędne będzie stopniowe zwiększanie unijnego budżetu z poziomu 1,15 proc. PNB w 1988 r. do 1,20 proc. PNB w 1992 r. Ponadto do głównych
celów pierwszej perspektywy finansowej należy zaliczyć:
– zwiększenie dochodów wspólnotowych,
– wprowadzenie mechanizmów kontroli poziomu wydatków,
– powiązanie wpłat do unijnego budżetu z poziomem zamożności poszczególnych państw członkowskich9.
Kolejny pakiet reform, zwany Drugim Pakietem Delorsa, został wykorzystany
w trakcie prac przygotowawczych do traktatu, podpisanego w Maastricht 7 lutego
1992 roku. Pomimo tego, iż jego zasadniczym celem było umożliwienie pogłębienia
unii gospodarczej i walutowej i utworzenie Unii Europejskiej, nie zapomniano o innych kwestiach gospodarczych i politycznych. Jedną z nich była sprawa polityki regionalnej. Wśród podnoszonych problemów, pojawiły się wątki dotyczące nieefektywności dotychczasowych rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i finansowych, które
w rezultacie powodowały niewystarczające zmniejszanie dysproporcji cywilizacyjnych
na obszarze Unii Europejskiej. Najistotniejszym jednak dorobkiem, z punktu widzenia spójności UE, było, na co zwraca uwagę i uwypukla Grzegorz Gorzelak w pracy
„Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy”, zakorzenienie pojęcia spójności. To właśnie od tego momentu, a zwłaszcza w wyniku
utworzenia Funduszu Spójności, termin ten stał się jednym z imperatywów polityki
Unii Europejskiej. Jednak pomimo tego, iż termin ten wszedł do słownika zintegrowanej Europy dość późno, znaczenie tego terminu można wywieść z początków procesu integracji europejskiej. W artykule 130a Traktatu z Maastricht wprost zapisano, iż osiąganie harmonijnego rozwoju w drodze wzmacniania spójności społecznej
i ekonomicznej będzie realizowane dzięki działaniom mającym na celu zmniejszanie
dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów oraz zacofania regionów
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym obszarów wiejskich10.
Konkludując rozważania na temat Drugiego Pakietu Delorsa należy zauważyć,
że środki ogółem na zobowiązania wzrosły w ujęciu nominalnym o 21,6 proc. z poziomu 69 177 mln ECU do 84 089 ECU. Wzrost ten był konsekwencją, nie tylko
wzrostu PNB, ale również realizacją decyzji Rady z października 1994 roku, zakładającej stopniowy wzrost pułapu zasobów własnych z 1,20 proc. w 1994 roku do
1,27 proc. w 1999 roku. Natomiast za najważniejsze priorytety drugiej wieloletniej
perspektywy finansowej należy uznać:
– zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej,
P. Russel, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, [w:] Finanse Unii Europejskiej. „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2012, nr 3 (31), s. 94.
10 G. Gorzelak, Wykorzystanie środków…, op. cit., s. 9.
9
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– zwiększenie pułapu zasobów własnych, przy jednoczesnej redukcji wpływów
z VAT,
– tworzenie sprzyjających warunków do wdrożenia postanowień traktatu
z Maastricht, polegającego na podjęciu wysiłków na rzecz realizacji Unii
Gospodarczej i Walutowej,
– utrzymanie limitu wzrostu wydatków na rolnictwo na poziomie 74 proc.
wzrostu PNB wspólnoty11.
Kolejna perspektywa finansowa obejmowała lata 2000–2006, a podstawą do jej
przyjęcia była „Agenda 2000”. Dookreślone w tym dokumencie rozwiązania były
kompromisem uwzględniającym interesy krajów kandydackich, ale co istotniejsze,
były przede wszystkim próbą odejścia od traktowania polityki regionalnej wyłącznie
w kategoriach ponoszonych na nią nakładów12. W wymiarze politycznym, w dokumencie „Agenda 2000” mocno zaakcentowano, że spójność społeczna i ekonomiczna musi być jednym z fundamentalnych priorytetów Unii Europejskiej13.
Całkowity budżet perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2000–2006
ukształtował się na poziomie 704,260 mld euro. Propozycje Komisji Europejskiej
skoncentrowały się na pięciu zasadniczych kwestiach:
– wszystkie wydatki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej miały charakter wydatków nieobligatoryjnych,
w tym kontekście decydujący głos przy uchwalaniu budżetu ogólnego należał do Parlamentu Europejskiego;
– potwierdzono zasadę, iż spotkania Rady i Parlamentu dotyczą uzgodnień
w zakresie określania priorytetów wydatków oraz ich podziału na obligatoryjne i nieobligatoryjne, odnoszące się do całej procedury budżetowej;
– pułap zasobów własnych określono na poziomie 1,24 proc. DNB, zwiększono jednocześnie margines na wydatki nieprzewidziane na poziomie
0,13–0,17 proc. DNB;
– dokonano wyraźnego rozdzielenia środków przeznaczonych na realizację
zadań w ramach 15 krajów członkowskich UE oraz środki przeznaczone na
pomoc finansową skierowaną dla krajów kandydujących, zaznaczając przy
tym, że niemożliwe są przesunięcia pomiędzy obiema kategoriami;
– zwiększono rolę bezpośredniej pomocy dla rolników, zmniejszając nakłady
na podtrzymanie cen produktów rolnych14.
P. Russel, Ewolucja wieloletnich…, op. cit., s. 97.
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele –
Działania – Środki, Kraków 2008, s. 55.
13 Zob. Agenda 2000. Unia Europejska Rozszerzona i Silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej – wydanie specjalne, Warszawa 1997, s. 7–9.
14 Zob. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 130.
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Jeszcze jeden kluczowy fakt, który jest konsekwencją przyjętej „Agendy 2000”,
i który w sposób zasadniczy przeorientował politykę spójności, wymaga wyjaśnienia. Owym faktem jest zmniejszenie liczby celów z dotychczas obowiązujących sześciu do przyjętych trzech, które zdefiniowano w następujący sposób:
– Cel 1, polegający na wspieraniu rozwoju dostosowań strukturalnych w regionach opóźnionych. Dodać należy, że na jego realizację przeznaczono ponad
70 proc. funduszy, a jego realizacja odbywała się przy finansowym wsparciu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych –
Sekcja Orientacji oraz Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa;
– Cel 2 związany był z wpieraniem transformacji społecznej i gospodarczej regionów przechodzących problemy strukturalne, głownie regiony przemysłowe i regiony rolnicze. Cel ten finansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
– Cel 3, polegający na dopasowaniu i modernizacji systemów edukacji, doskonaleniu zawodowym i zatrudnieniu. Cel miał charakter horyzontalny, a środki na jego realizację pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego15.
Prace nad kolejną perspektywą finansową, tym razem 2007–2013 formalnie
rozpoczęto już 2004 roku, jednak debatę zapoczątkowało opublikowanie przez
Komisję Europejską komunikatu z 10 lutego 2004 roku „Budowa naszej wspólnej
przyszłości – Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii”, w którym zawarto informacje na temat przyszłego budżetu UE. W komunikacie Komisja Europejska zaproponowała między innymi, aby środki na płatności ustalić
przeciętnie na poziomie 1,14 proc. DNB UE, a środki na zobowiązania nie przekraczały 1,26 DNB UE. Główny nurt prowadzonych wówczas dyskusji koncentrował się wokół takich zagadnień jak:
– poziom alokacji środków na politykę spójności oraz ich podział w układzie
przedmiotowym i geograficznym;
– wartość środków przeznaczanych na rozwój obszarów wiejskich;
– mechanizm korekcyjny dla płatników netto, w tym problem dalszego utrzymania tzw. rabatu brytyjskiego, ale również ewentualnego stosowania jakiegoś mechanizmu korygującego w stosunku do pozostałych płatników netto16.
Nowa Perspektywa Finansowa 2007–2013 charakteryzowała się zupełnie inną
strukturą wydatków od poprzedniej, co w sposób jaskrawy świadczy o zmianie
priorytetów. W latach 2007–2013 postawiono na:
Zob. A. Nowak-Far, Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Warszawa 2009, s. 46 oraz W. Sługocki, Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Zielona Góra 2005, s. 109–114.
16 Zob. P. Russel, Ewolucja wieloletnich…, op. cit., s. 101.
15
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– trwały wzrost gospodarczy dzięki zwiększeniu konkurencyjności gospodarki
UE i jej wewnętrznej spójności oraz zarządzaniu i ochronie zasobami naturalnymi;
– rozwój idei obywatelstwa europejskiego poprzez ochronę zasad wolności,
sprawiedliwości, bezpieczeństwa i dostępu do publicznych dóbr i usług;
– zwiększenie roli UE na arenie międzynarodowej17.
Piotr Russel charakteryzując strukturę wydatków budżetu UE w latach
2007–2013 wskazał, że:
– 44,8 proc. stanowiły nakłady na wspieranie trwałego i zrównoważonego
wzrostu gospodarczego, w tym 35,6 proc. środki skierowane na realizację
polityki spójności;
– 42,4 proc. środków przeznaczono na wsparcie zarządzania zasobami naturalnymi i ich ochronę, z czego większość środków, około 33,9 proc. to nakłady związane z rynkiem i pomocą bezpośrednią dla rolnictwa;
– 5,7 proc. stanowiły wydatki UE jako partnera na arenie międzynarodowej
obejmujące miedzy innymi pomoc humanitarną i rozwojową;
– 5,7 proc. budżetu przeznaczono na administrację i funkcjonowanie Komisji
Europejskiej oraz pozostałych instytucji Unii Europejskiej;
– 1,3 proc. to pieniądze skierowane na realizację programów obywatelskich,
obejmujących zarządzanie przepływami migracyjnymi, bezpieczeństwo
i ochronę swobód obywatelskich, wsparcie europejskiej kultury i różnorodności18.
Konstatując, należy stwierdzić, że wśród kluczowych zagadnień perspektywy
finansowej 2007–2013 znalazły się takie obszary jak: wspieranie konkurencyjności
i spójności na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ochrona i zarządzanie
zasobami naturalnymi, a także zwiększenie roli UE jako ważnego partnera na arenie międzynarodowej.
Punktem wyjścia do przygotowania kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej była, przyjęta w czerwcu 2010 roku przez Radę Europejską, strategia
„Europa 2020”. W dokumencie tym rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej oparto na trzech priorytetach oraz pięciu długoterminowych celach. Owe
priorytety tworzą:
– rozwój inteligentny, przez który należy rozumieć rozwój gospodarki oparty
o wiedzę i innowacje;
– rozwój zrównoważony, w którym istotne jest wsparcie gospodarki efektywnej,
korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku, ale także konkurencyjnej;
17
18

Zob. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, op. cit., s. 136.
Zob. P. Russel, Ewolucja wieloletnich…, op. cit., s. 105–106.
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– wspieranie rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu
poprzez wysoki stopień zatrudnienia zapewniający spójność społeczną i terytorialną19.
Natomiast wśród zakreślonych celów znalazły się takie jak:
– osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata na poziomie 75 proc.;
– przeznaczenie na inwestycje w badania i rozwój 3 proc. PKB Unii Europejskiej;
– w obszarze klimatu i energii uznano za osiągnięcie celów 20/20/20, wskazując, iż jeśli będzie to tylko możliwe, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla
do 30 proc.;
– ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do
10 proc., dodając jednocześnie, że co najmniej 40 proc. osób młodego pokolenia powinno legitymować się wyższym wykształceniem;
– zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem do 20 mln20.
Krytyczne uwagi na temat strategii „Europa 2020” zgłasza Jacek Szlachta w artykule „Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej”, w którym zaznacza,
iż z punktu widzenia promowania regionalnego wymiaru polityk rozwojowych
w Unii Europejskiej dokument ten jest krokiem do tyłu bowiem:
– jest ona aprzestrzenna, została bowiem napisana w tradycyjnym nurcie ekonomii, abstrahuje od nowych podstaw naukowych takich jak ekonomia
miejsc, a przede wszystkim ekonomia przepływów,
– wyrazem tego tradycyjnego podejścia jest powracanie do konceptu polityki
przemysłowej jako podstawowego instrumentu oddziaływania Wspólnoty
i państw członkowskich na procesy rozwoju oraz generalnie preferowanie
ujęcia sektorowego zamiast regionalnego,
– stymulowanie procesów rozwojowych widzi przede wszystkim w partnerstwie państw członkowskich i instytucji europejskich,
– według tego dokumentu podstawowym sposobem skutecznego podjęcia
problemów mających wymiar terytorialny jest wzrost mobilności siły roboczej oraz redukcja negatywnego oddziaływania granic wewnętrznych,
– zasadniczo pominięto kwestię dyfuzji procesów rozwojowych21.
19 Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz integracji i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 03.03.2010, KOM (2010) 2020, s. 5.
20 Ibidem.
21 J. Szlachta, Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej, [w:] Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze
trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Warszawa 2011, s. 29.
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Autor cytowanego artykułu w dalszej jego części dodaje, że w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych zasadniczo wzbogacono pierwotny dokument
o zapisy dotyczące europejskiej polityki spójności. Tak sporządzony dokument wytyczył ramy dla budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w którym za priorytetowe przyjęto wsparcie: infrastruktury o zasięgu ogólnoeuropejskim, badań i innowacji, edukacji i kultury, zabezpieczenia granic zewnętrznych UE, edukacji
i kultury, ochrony środowiska. Na wydatki w ramach instrumentów polityki spójności w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 376 mld euro, w ramach której:
– 126 mld euro skierowano na wsparcie regionów konwergencji,
– 38,9 mld euro przeznaczono dla regionów w fazie przejściowej,
– 53,1 mld euro – dla regionów konkurencyjności,
– 11,7 mld euro – na współpracę terytorialną,
– 68,7 mld euro – na Fundusz Spójności,
– 40 mld euro – na instrument Łącząc Europę.
Ważne znaczenie we wspieraniu regionów, w których występują trudności wynikające z ich niekorzystnego położenia, w pobliżu granic, pełnić będzie współpraca
terytorialna. Bowiem jej głównym przesłaniem jest przyczynianie się do realizacji
ambitnej polityki sąsiedztwa oraz podejmowania wspólnych wyzwań transgranicznych i transnarodowych. Realizacja polityki spójności UE w latach 2014–2020
możliwa będzie poprzez zaangażowanie w dalszym ciągu takich instrumentów finansowych jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz
Społeczny i Fundusz Spójności22.

Polska w świetle polityki spójności Unii Europejskiej
Już na początku procesu transformacji ustrojowej, Polska przystąpiła do tworzenia samorządu terytorialnego na poziomie podstawowym, lokalnym. Spowodowało
to, że podmioty administracji publicznej, dysponujące wybieralnymi ciałami przedstawicielskimi oraz własnymi dochodami budżetowymi, stały się ważnymi aktorami
polityki rozwojowej kraju. Niestety, w tamtym czasie wraz za tymi zmianami nie
przeprowadzono kolejnych niezbędnych dostosowań na poziomie regionalnym.
Nie upodmiotowiono wówczas społeczności regionalnych. Należy zatem odpowiedzialnie stwierdzić, że polityka regionalna prowadzona w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku była niepełna, czy też ułomna, gdyż zawierała jedynie segment
Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Budżet z perspektywy „Europy 2020” – część II poszczególne dziedziny polityki, Bruksela 29.06.2011, s. 28–30.
22
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interregionalny, co oznacza, że była realizowana wyłącznie polityka rządu wobec
województw. Nie występował natomiast drugi jej segment, czyli nie prowadzono
polityki intraregionalnej, czyli polityki podmiotowych władz regionalnych podejmowanej wewnątrz danego regionu. Można powiedzieć, iż w ograniczonym zakresie funkcje te substytuował wojewoda, będący przedstawicielem rządu w terenie.
Dodatkowo, w tamtym czasie panowała silna awersja do podejmowania aktywnej
polityki regionalnej, gdyż sugerowano, że zakłóca ona warunki konkurencji w gospodarce rynkowej. Jacek Szlachta przypomina, że przegląd terytorialny wykonany
przez OECD w roku 1992 dokumentował złożoność problemów rozwoju regionalnego Polski, a zarazem trudności i ograniczenia podjęcia aktywnej polityki państwa
w tym obszarze. J. Szlachta zwraca również uwagę na fakt, iż pierwszą formą nowej polityki regionalnej w Polsce było podjęcie interwencji państwa na obszarach
zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. Kolejne zmiany podyktowane
były eskalującym procesem integracji Polski z Unią Europejską. To wówczas kraj
nasz przygotowując się do członkostwa w UE zaczął korzystać z Programu Phare
STRUDER, RAPID, czy też CROSSBORDER. Przełomowym wydarzeniem, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i praktycznym było powołanie i rozpoczęcie
prac przez Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce kontynuowane
przez Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce23, ale także prace Pełnomocnika ds. Reformy Ustrojowej Państwa w postaci regulacji prawnych dotyczących samorządu na szczeblu województwa oraz urzędu wojewody.
W artykule „Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnego polityki
rozwoju regionalnego w Polsce”, Grażyna Ludkowska-Skoneczna podkreśla, że
zasadnicze znaczenie dla ukształtowania podstaw polityki intraregionalnej miała
reforma administracji publicznej i terytorialnej organizacji kraju, która weszła
w życie 1 stycznia 1999 roku. To właśnie w jej wyniku Polska przyjęła trzystopniowy
system administracyjny24, który miał przyczynić się do:
– zwiększenia sterowności państwa poprzez decentralizację i dekoncentrację
kompetencji, ze szczebla centralnego na wojewódzki oraz z wojewódzkiego
na powiatowy i gminny,
– uporządkowania systemu terytorialnego poprzez stworzenie nowych kategorii jednostki samorządu terytorialnego, tj. województw samorządowych
i powiatów,
– zmiany systemu finansów publicznych przez zwiększenie udziału jednostek
samorządu terytorialnego w finansach publicznych,
Zob. J. Szlachta, Strategiczne…, op. cit., s. 30–31.
A.G. Lodkowska-Skoneczna, Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnego polityki rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, red. A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg, Gdańsk–Warszawa 2000, s. 21.
23
24
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– budowy demokratycznych instytucji społeczeństwa obywatelskiego przez
wprowadzenie na wszystkich poziomach reprezentacji społeczności regionalnej i lokalnej, wybranej w wyborach bezpośrednich,
– przystosowania organizacji terytorialnej kraju i struktur samorządu do rozwiązań Unii Europejskiej25.
W wyniku podjętej wówczas reformy ustrojowej państwa, powstały województwa
jako podmiot polityki regionalnej. W połączeniu z nowym etapem procesu integracji
Polski z Unią Europejską przyczyniły się do zasadniczej zmiany sytuacji w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Reforma wykreowała nowy
podmiot, jakim jest samorząd województwa. Celem działania samorządu jest rozwój
cywilizacyjny regionalnej wspólnoty samorządowej, na co składa się przede wszystkim rozwój gospodarczy województwa, prowadzący do podnoszenia standardu życia
jego mieszkańców. W tym celu, samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, która jest zawarta w przyjmowanych programach wojewódzkich,
a następnie odpowiada za jej realizację poprzez prowadzenie konkretnej polityki
regionalnej, określonej w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Do najważniejszych zadań w omawianym kontekście należą:
– w sferze tworzenia warunków rozwoju ekonomicznego: kreowanie rynku
pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych, publicznych i prywatnych w celu
realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, prowadzenie międzynarodowej współpracy gospodarczej i promocji walorów i możliwości rozwojowych regionu;
– w sferze rozwoju cywilizacyjnego: wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia poziomu wykształcenia i stanu zdrowia mieszkańców województwa, wspieranie nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego i innowacji, wspieranie rozwoju kultury oraz
ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego;
– w sferze kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska przyrodniczego:
racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie tego środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju26.
Następnym przełomowym wydarzeniem, dla losów nie tylko polityki regionalnej, ale Polski, było przystąpienie do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. W wyni25 Z. Gilowska, J. Hausner, M. Fraczek, R. Sułkowski, G. Lodkowska-Skoneczka, J. Miller,
A. Pyszkowski, W. Sartorius, J. Szlachta, J. Zalewski, J. Dżedzyk, P. Żuber, Koncepcja polityki
rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 11.
26 J. Płoskonka, Model instytucjonalny polityki regionalnej – propozycje i dylematy, [w:] Model
instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, red. A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg, Gdańsk–Warszawa 2000, s. 83.
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ku tego procesu Polska stała się uczestnikiem europejskiej polityki spójności.
W latach 2004–2006 do naszego kraju w ramach tej polityki trafiło 12,8 mld euro.
Jednak, aby ten transfer mógł nastąpić, należało wykonać tytaniczną pracę,
uwzględniając przy tym, z jednej strony pewne doświadczenia wynikające z okresu
przedakcesyjnego, ale z drugiej pamiętając, że było to jednak pierwsze doświadczenie polskiej administracji publicznej i tej samorządowej i rządowej z procesem
przygotowania i uczestnictwa w polityce spójności UE.
Podstawą wdrażania funduszy było wpisanie się w europejskie zasady takie jak:
programowanie, zarządzanie, finansowanie i monitoring. Ważną decyzją było
przyjęcie modelu zarządzania funduszami strukturalnymi.
Wykres 1. Udział środków UE w finansowaniu poszczególnych programów operacyjnych
(w mln euro)
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Źródło: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 74.

Polska w latach 2004–2006 zdecydowała się na stosunkowo scentralizowany
i sektorowy model. Istotne było właściwe zdiagnozowanie stanu oraz na tej podstawie sformułowanie dokumentów programowych, służących właściwemu skierowaniu europejskiej interwencji. Polska wpisując się w zasadę programowania polityki
spójności, przygotowała Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego 2001–2006
(NSRR) oraz Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 (NPR). NSRR określała cele,
priorytety i kryteria wyboru obszarów wsparcia oraz wyznaczała kryteria służące
określeniu wsparcia finansowego przyznawanego poszczególnym regionom. Był to
dokument ramowy, obejmujący interwencje finansowane z budżetu państwa, funduszy przedakcesyjnych oraz inwestycji zagranicznych. Natomiast NPR 2004–2006
określał ramy strategiczne dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiąc
także podstawę dla negocjacji wysokości pomocy płynącej do Polski z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ponadto dodać
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należy, iż NPR określał również podstawy do opracowania dokumentu o tytule
Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Ten z kolei wytyczał kierunki i poziom finansowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w latach 2004–2006. Zauważyć również
trzeba, że NPR ukształtowano w dużej mierze korzystając z dorobku strategii rozwoju, w tym w szczególności z NSRR. Tak NSRR, jak i NPR odzwierciedlają przejściowy sposób postrzegania wyzwań stojących przed polityką regionalną. Za cel
strategiczny wówczas prowadzonej polityki rozwoju regionalnego przyjęto wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów oraz zapobieganie marginalizacji niektórych obszarów. Położono przy tym duży nacisk na cele zorientowane na wydajność
poprzez wsparcie czynników wzrostu we wszystkich regionach, do których zaliczono między innymi: rozwój potencjału eksportowego, umiejętności kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, możliwości przyciągania i zatrzymania czynników produkcji spoza regionu. Były one osiągane dzięki realizacji Sektorowych Programów
Operacyjnych, na które składały się: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Rozwój zasobów ludzkich, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Transport, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb.
Szczegółowy wykaz programów oraz ich wartość zaprezentowano na powyżej zamieszczonym wykresie 1. Programy były finansowane przez: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa i Fundusz Spójności27.
Wykres 2. Udział środków UE w finansowaniu komponentów regionalnych
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (mln euro)
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Źródło: Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 stycznia 2007 r.),
MRR Warszawa 2007, s. 210.
27 Zob. szerzej Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
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Przystąpienie do prac nad nowym okresem programowania 2007–2013 było
pretekstem do przeprowadzenia ponownej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej
w UE oraz jej państwach członkowskich, jak również celów politycznych. Stanowiła ona podstawę do wprowadzenia zmian zarówno na poziomie Unii Europejskiej,
jak również krajowym. W konsekwencji, przygotowano nowe dokumenty. Kluczowym dokumentem dla całej UE były Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, w których
określono strategiczne kierunki rozwoju w nadchodzącej perspektywie finansowej.
Wśród zdefiniowanych celów znalazły się takie jak: uczynienie z Europy i jej regionów miejsca najbardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy; stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy; rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu
gospodarczego; nadanie wymiaru terytorialnego polityce spójności. Rewidując
cele polityczne, również w kontekście doświadczeń oraz podjętych dotąd projektów w Polsce przyjęto dokument strategiczny, stanowiący podstawę procesu programowania polityki spójności w kolejnych siedmiu latach. Dokumentem tym jest
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015.
Wykres 3. Podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
w układzie poszczególnych programów operacyjnych (w mld euro)
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Źródło: Narodowa Strategia Spójności 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007,
s. 116.

Strategia wyznacza cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Wśród priorytetowych obszarów wymagających finansowego wsparcia funduszami strukturalnymi i Funduszem
Spójności znalazły się takie kwestie jak: wzrost konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki; poprawa stanu infrastruktury podstawowej (technicznej i społecznej);
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wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy; rozwój regionalny i podniesienie
spójności terytorialnej28. Strategia była podstawą do przygotowania Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, dokumentu określającego cele o charakterze
rozwojowym przyjęte przez Rząd RP do realizacji w latach 2007–2013. Uwzględniając jednak zasadę n+2, de facto projekty będą mogły być rzeczowo i finansowo
realizowane do roku 2015. Wśród nich, za pierwszorzędne w kreowaniu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju przyjęto: tworzenie warunków dla utrzymania
trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego; wzrost zatrudnienia poprzez rozwój
kapitału ludzkiego i społecznego; podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; budowę i modernizację infrastruktury technicznej; wzrost konkurencyjności polskich regionów, rozwój obszarów wiejskich i przeciwdziałanie ich
marginalizacji29. Tak zakreślone cele rozwojowe, będące również wynikiem przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej i gospodarczej, pozwoliły na przyjęcie
takiej struktury programów operacyjnych, które będą umożliwiać ich osiąganie
w omawianym czasie. Przy kształtowaniu programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności wykorzystano pierwsze doświadczenia wynikające z realizacji poprzedniej perspektywy finansowej.
W konsekwencji, w latach 2007–2013 przygotowano do realizacji obok programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 16 regionalnych programów operacyjnych (zob. wykres 4) cztery programy horyzontalne – realizowane na całym terytorium kraju, które tworzyły: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna. Ostatnim z programów operacyjnych realizowanym
w tym okresie jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Globalne nakłady na NSRO w latach 2007–2013 wyniosły 67,3 mld euro. Z kwoty tej ponad
66,5 mld euro przeznaczono na współfinansowanie programów operacyjnych
Celu 1 – konwergencja, natomiast kwotę 557,7 mln euro przeznaczono na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dodatkowo, ponad
173,3 mln euro przeznaczono na realizację programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa z udziałem
Polski. Ponadto dodać należy, że w ramach Celu 1 europejskiej polityki spójności
– „Konwergencja” 67 proc. środków pochodzi z zasobów funduszy strukturalnych
(52 proc. z EFRR, 15 proc. z EFS). Pozostałe 33 proc. środków pochodzi z Funduszu Spójności. W ramach ogólnej alokacji, Rada Europejska przeznaczyła środki
28
29

Zob. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Warszawa 2006, s. 4–10.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa 2007, s. 5.
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finansowe w wysokości ponad 992 mln euro z EFRR dla 5 regionów Polski, w których PKB na mieszkańca (wg danych Eurostatu z 2002 r.) jest najniższe w całej UE
(województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie)30. Szczegółowy układ programów operacyjnych oraz ich wartość zaprezentowano na wykresie 3.
Wykres 4. Wartość poszczególnych regionalnych programów operacyjnych
w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013 (mld euro)
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Źródło: Narodowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa 2007, s. 122.

Z podjętej przez Radę Europejską decyzji dotyczącej budżetu Unii Europejskiej w perspektywie 2014–2020 (zatwierdzonej następnie przez Parlament Europejski) wynika, że Polska wynegocjowała w cenach bieżących 82,3 mld euro. Dodając do niej jednak kwotę 252 mln euro, które kraj nasz otrzymał na wsparcie
bezrobotnej młodzieży, kwota ta ostatecznie ukształtowała się na poziomie
82,5 mld euro. Dokumentem, w oparciu o który realizowana będzie w tym czasie
polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce jest „Strategia rozwoju kraju 2020”.
Podobnie jak w poprzednich wieloletnich okresach programowania, także i w tym,
wskazywana powyżej strategia zawiera cele strategiczne rozwoju kraju do roku
2020, kluczowe dla określenia działań rozwojowych, w tym przede wszystkim możliwych do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. W strategii
zaznaczono, że będzie ona realizowana w oparciu o scenariusz stabilnego rozwoju,
zaznaczając jednocześnie, iż pomyślność realizacji wszystkich założonych celów
będzie uzależniona od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Autorzy dokumentu, zauważają, że szczególne znaczenie dla realizacji zapisanych w niej zamierzeń rozwojowych będzie mieć sytuacja w gospodarce światowej, a w istocie kondycja gospodarcza państw strefy euro. Można zatem sformułować pogląd, że
30

Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2007, s. 116.
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„Strategia rozwoju kraju” stanowi ramę programowania interwencji europejskiej
w omawianym przedziale czasu. Istotnym przesłaniem dokumentu, niestety nierzadko pomijanym, jest integracja wokół wytyczonych celów rozwojowych różnych
środowisk, w tym między innymi: publicznych, społecznych, gospodarczych, które
odgrywają istotną rolę w procesach modernizacji kraju, i które mogą je wspierać
zarówno w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak i krajowym31. W oparciu o tak
zbudowany dokument strategiczny rozpoczęto proces przygotowania „Umowy
partnerstwa”. Jest to swoistego rodzaju umowa zawarta przez Polskę z Komisją
Europejską. Umowa zawiera informacje nie tylko na temat sposobu realizacji poszczególnych celów rozwojowych, ale definiuje również kluczowe dla poszczególnych programów operacyjnych obszary priorytetowe, skalę środków europejskich
i krajowych, które będą służyć ich realizacji. Ponadto zawarto w nim założenia
systemu wdrażania oraz podział odpowiedzialności w systemie zarządzania funduszami europejskimi pomiędzy władzami krajowymi i regionalnymi32.
Wykres 5. Wartość krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce
w latach 2014–2020 (w mld euro)
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Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl (21.11.2014).

Polityka spójności realizowana będzie w Polsce w ramach programów regionalnych i horyzontalnych. W najbliższych siedmiu latach Polska realizować będzie
sześć programów horyzontalnych, które tworzą następujące Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko; Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja, Rozwój;
Polska Cyfrowa; Polska Wschodnia; Pomoc Techniczna (zob. wykres 5).
Zob. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, s. 5–10.
Zob. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 3.
31
32
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Wykres 6. Wartość poszczególnych regionalnych programów operacyjnych
realizowanych w Polsce w latach 2014–2020 (w mld euro)
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Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl (21.11.2014).

Opisując założenia polityki spójności 2014–2020 realizowanej w Polsce, szczególnie podkreślić należy fakt, iż blisko 60 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażana
będzie w sposób zregionalizowany poprzez piętnaście dwufunduszowych programów regionalnych wdrażanych przez samorządy wojewódzkie oraz jeden program
monofunduszowy realizowany w województwie mazowieckim, jako regionie przejściowym. Wśród programów regionalnych największą wartością środków legitymują się takie regiony jak: śląskie, małopolskie i wielkopolska. Natomiast programy o najniższej wartości będą realizowane w województwie: lubuskim, opolskim
i podlaskim. Analizując dane zawarte w poniżej zamieszczonym wykresie należy
stwierdzić, że kwoty przeznaczane na realizację programów regionalnych są relatywnie wyższe, niż miało to miejsce w poprzednich okresach programowania. Bezwątpienia jest to tendencja, którą nie tylko należy odnotować, ale przede wszystkim
należ podkreślić jej pozytywny wpływ na maksymalizację efektów wynikających
z realizacji polityki spójności w Polsce w kolejnych okresach programowania.

Konkluzje
Polityka spójności realizowana w Polsce przeszła proces znaczącej ewolucji niemal w każdym jej wymiarze. Zdobywane doświadczenie oraz reorientacja tej polityki na poziomie europejskim wyraźnie wpływała na zmianę podejścia na gruncie
krajowym, zarówno w aspekcie programowania, finansowania, partycypacji regionów, zmiany celów i priorytetów rozwojowych, systemu redystrybucji środków, czy
też systemu zarządzania. Już w pierwszej chwili możemy dostrzec, łatwe do zdia-
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gnozowania, zmiany ilościowe. Rozpatrując ten wymiar polityki spójności w Polsce
musimy zwrócić uwagę na zmieniające się kwoty, którymi dysponował nasz kraj:
2004–2006 – 12,8 mld euro, 2007–2013 – 67,3 mld euro i 2014–2020 – 82,5 mld euro.
Wyraźnie widać sukcesywny wzrost nakładów na realizację polityki spójności UE
realizowanej w Polsce w kolejnych okresach programowych. Zmianie uległo podejście do opracowywania i realizacji poszczególnych programów operacyjnych.
Od podejścia scentralizowanego i sektorowego w latach 2004–2006, przykład zunifikowanego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
i sektorowych programów krajowych do początkowo, w latach 2007–2013, częściowego zregionalizowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, po nadanie wymiaru regionalnego
(dwufunduszowe programy regionalne) Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego i Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz dzięki temu możliwości budowania komplementarności pomiędzy dwoma instrumentami finansowymi.
Upodmiotowienie regionów w kwestii określania regionalnych programów operacyjnych w oparciu o społeczny, gospodarczy i terytorialny potencjał województw
umożliwiło lepsze dostosowanie definiowanych obszarów wsparcia do potrzeb regionalnych, uwzględnienie regionalnej specyfiki województw. Przeznaczenie blisko
60 proc. na realizację programów regionalnych. Przeniesienie instytucji zarządzających z poziomu centralnego ZPORR, do regionów – w latach 2007–2013 środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w latach 2004–2020 środki obu
funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak
również Europejskiego Funduszu Społecznego). Przejawem sukcesywnej i konsekwentnej decentralizacji jest również przekazywanie kompetencji w zakresie płatności z poziomu administracji rządowej w województwie (Urzędy Wojewódzkie) do
samorządów wojewódzkich (Urzędy Marszałkowskie), tym samym zarówno programowanie, realizację jak i finansowanie koncentrowano w rękach samorządów
regionalnych.
Niestety, w pracach nad kształtowaniem w Polsce perspektywy finansowej
2014–2020 zabrakło determinacji i zrozumienia procesu decentralizacyjnego
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mimo dyskusji z partnerami samorządowymi oraz sugestii podczas prac w sejmowych komisjach nie było skłonne
do zregionalizowania części środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, tak aby obok dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych
pojawiły się regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych województw. Wydaje się, że jest to pożądany kierunek, z jednej strony umożliwiający
budowanie podejścia terytorialnego sensu stricto, z drugiej natomiast umożliwiający budowę komplementarności pomiędzy trzema instrumentami finansowymi
skoncentrowanymi u jednego regionalnego aktora rozwoju regionalnego.
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Zbigniew Czachór

Wyznaczniki rozwojowe dla Polski
i województwa lubuskiego 2014–2024.
Analiza politologiczna

Streszczenie
Niniejszy artykuł odwołuje się do problematyki wyznaczników rozwojowych dla Polski
2014–2020 ujmowanych badawczo z perspektywy województwa lubuskiego. Jest to analiza
politologiczna najważniejszych elementów strategicznych realizowanych i planowanych w regionie. Tekst ten wpisuje się w przegląd kierunków rozwoju regionalnego, wskazując obszary
szczególnego zainteresowania i interwencji. Jest to swoista diagnoza stanu obecnego regionu
i stojących przed nim wyzwań rozwojowych w połączeniu z aspiracjami jego mieszkańców.
Tekst ten może być odebrany jako plan lub zbiór wskazówek do postępowania władz regionalnych tak w procesie zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu i rozwijaniu mechanizmów
współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami województwa. Tym bardziej, że koniecznym staje się skorelowanie procesów rozwojowych województwa
lubuskiego z podstawowymi wyzwaniami i determinantami europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego oraz spójności społeczno-gospodarczej.

Wyznacznik nr 1
Wyznaczniki rozwojowe to najważniejszy element strategii krajowej
i regionalnej
Wyznaczniki rozwojowe Polski 2014–2020 z perspektywy województwa lubuskiego urastają obecnie do najważniejszych elementów strategicznych realizowanych w regionie. Za taką tezą przemawiają m.in. następujące argumenty:
• skala przedsięwzięcia w wymiarze terytorialnym, gospodarczym i społecznym wyznacza rangę i liczbę zaangażowanych partnerów i realizowanych
(planowanych) projektów;
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• wewnętrzna dynamika rozwoju regionalnego, wyrażająca się w rosnącym
spektrum współpracy o charakterze sektorowym, z wyraźnym wzmocnieniem wymiaru socjo-ekonomicznego;
• koncepcyjna zmiana jakościowa w stosunku do przedsięwzięć dotychczasowych – zauważalny zwrot ku projektom o charakterze sui generis rozwojowym, innowacyjnym i spójnościowym;
• próba wykorzystania w szerszym wymiarze uwarunkowań stworzonych przez
członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wejście do strefy Schengen (otwarte granice);
• wzmocnione zaangażowanie władz wojewódzkich na rzecz interesu społeczności regionu, które daje dowód uwzględniania europejskiej perspektywy
zmiany i rozwoju;
• znaczny potencjał promocyjny nie tylko w odniesieniu do regionu i miast
zaangażowanych, ale i dla Polski jako całości;
• interdyscyplinarny charakter rozwoju regionalnego, wymuszający udział
specjalistów z różnych dziedzin życia społecznego i państwowego;
• nowe formy kształtowania trans-granicznych stosunków polsko-niemieckich
w wielu wymiarach.

Wyznacznik nr 2
Należy wykorzystać kolejne 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Perspektywa kolejnych 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej wiązała
się i nadal wiąże z pilną potrzebą, a wręcz koniecznością przystosowania do integracji europejskiej administracji publicznej (także tej położonej na terytorium województwa lubuskiego) wszystkich szczebli: gminy, powiatu i województwa. Wynika to przede wszystkim z:
• wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej;
• współpracy administracji z instytucjami, agendami europejskimi oraz podmiotami partnerskimi (np. gminy i regiony partnerskie);
• włączenia administracji w proces intensywnego stosowania prawa Unii Europejskiej1.
Przeprowadzona w Polsce pod wpływem członkostwa w UE zmiana funkcjonowania państwa i jego administracji w zasadniczy sposób zmieniła system zarządzania krajem. Z dnia na dzień staliśmy się świadkami przejścia od scentralizowanego
1 Por. Z. Czachór (red.), Europa w Wielkopolsce. Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego
roku członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
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systemu do państwa dążącego do pogodzenia unitarności z decentralizacją. Zdano
sobie sprawę, iż funkcji państwa nie musi wykonywać tylko i wyłącznie administracja centralna. Decentralizację oparto na zasadzie pomocniczości zwanej w UE
subsydiarnością, która oznacza, że państwo staje się organizacją pomocniczą
(szczególnie w stosunku do władz samorządowych), akceptującą wielopodmiotowość władzy publicznej2.
Nikogo nie trzeba dziś przekonywać, że najistotniejszym zjawiskiem w procesie
zmiany systemowej w Polsce (przeprowadzanej w oparciu o standardy europejskie) jest rozwój regionalny, rozumiany jako synteza aktywności na tym samym
terenie różnych podmiotów władzy publicznej, przedsiębiorstw i obywateli. Wszelkie działania rozwojowe, aby mogły przynieść efekty powinny się uzupełniać. To
jest jedyny warunek wzrostu gospodarczego, cywilizacyjnego i kulturowego,
a w konsekwencji podnoszenia zamożności, warunków i jakości życia. Z tego
względu do głównych uwarunkowań rozwoju regionalnego oraz spójności społecznej i gospodarczej w perspektywie 2014–2020 zaliczyć można: stabilność i bezpieczeństwo, kapitał, kadry, komunikację, infrastrukturę techniczną i gospodarczą
oraz środowisko3.
Administracja publiczna, także ta lubuska, w kontekście integracji Polski
z Unią Europejską uczestniczy (czy też powinna uczestniczyć) w definiowaniu strategicznych celów i priorytetów rozwoju regionalnego, negocjowaniu i wdrażaniu
wspólnych przedsięwzięć interwencyjnych wynikających z obowiązujących norm
Unii Europejskiej. Normy te opierają się na pogłębionych zasadach: koncentracji;
partnerstwa; komplementarności; dodatkowości; programowania; koordynacji;
zgodności oraz kontroli i nadzoru4. Dotrzymanie ich stanowi bazę dla sukcesu rozwojowego regionu i całego kraju.

2 Z. Czachór, Zasada subsydiarności i jej oddziaływanie na wykonywanie władzy Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. Wyznaczniki pogłębionej analizy badawczej, [w:] Region-Euroregion-Wspólna Europa. Kulturowo-społeczne wymiary pogranicza na przykładzie Euroregionu „Pro
Europa Viadrina”, red. M. Dudziak, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa
Viadrina, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 56–65.
3 Por. Z. Czachór, Integracja europejska – wymiar regionalny. Wybrane aspekty teoretyczne, instytucjonalne i decyzyjne, [w:] Wielkopolska po dwóch latach w Unii Europejskiej, red. R. Cichocki,
Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2006, s. 113–126.
4 M. Kulesza, K. Galus, M. Tułowiecki, Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów
regulujących działanie samorządu terytorialnego, UKIE, Warszawa 2001.
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Wyznacznik nr 3
Świadomość regionalna to potrzeba kształtowania trwałego i stabilnego systemu
regionalnego rozumianego jako triada władzy rządu, samorządu i obywateli
Z regionalizmem i regionalizacją wiąże się nieustannie proces kształtowania
świadomości regionalnej, która staje się podstawą uzewnętrznienia potrzeb i interesów o charakterze regionalnym, w oparciu o trwałe formy i normy prawno-organizacyjne. Regionalizm to także eliminowanie barier utrudniających komunikowanie
się społeczeństwa określonego regionu. Z tego względu, w przebiegu regionalizacji
rozumianej jako idea i metoda organizacji oraz realizowania zadań publicznych na
poziomie regionu wyróżnia się kilka etapów. Pierwszy, wiąże się z osiągnięciem świadomości regionalnej wśród elit i warstw społecznych w danym regionie. Świadomość
ta uzależniona jest od stopnia hegemoniczności etnicznej, rasowej, językowej, religijnej i kulturowej społeczności zamieszkujących dany region. Tak samo ważne jest
też poczucie wspólnoty losów historycznych, ale i budowanie wspólnoty regionalnej
w przekonaniu, iż jest ona wyrazem troski o to co może zdarzyć się w przyszłości.
Drugi etap oparty jest na założeniu, że skutkiem rozwoju świadomości regionalnej jest ujawnienie się wspólnoty potrzeb i interesów społeczeństw zamieszkujących
dany region. Znajduje to uzasadnienie w programach, koncepcjach i doktrynach
formułowanych przez władze i ruchy o charakterze regionalnym. Trzeci etap zakłada, że powstanie regionalnej wspólnoty potrzeb i interesów prowadzi do współzależności tj. ilościowego i jakościowego wzrostu interakcji między mieszkańcami regionu. Pojawia się tu naturalna potrzeba uregulowania wzajemnych oddziaływań
w oparciu o trwałe powiązania i formy współpracy. Mamy wtedy do czynienia z początkiem instytucjonalizacji regionalizacji w postaci władzy regionalnej czy też instytucji regionalnych oraz regionalnych struktur pozarządowych. Czwarty i ostatni
etap opiera się na integracji regionu w postaci trwałego systemu regionalnego kreującego i reprezentującego interesy regionu – do wewnątrz i na zewnątrz5.

Wyznacznik nr 4
Konieczna jest komplementarność między zarządzaniem państwem i regionem
Regionalizm jest ściśle związany ze zwiększaniem potencjału i jakości zarządzania państwem. Z tego względu może być również analizowany z punktu widzenia
jego funkcji. Po pierwsze, wobec uczestników systemu regionalnego pełni on rolę in5 Por. Z. Czachór, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla 2, Wrocław 2004.
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strumentu, środka w polityce i aktywności podmiotów regionalnych, zarówno administracyjnych jak i niezinstytucjonalizowanych form regionalizmu (m.in. sformalizowane konsultacje, konferencje, organizacje, uczelnie). Po drugie, wobec oddziaływań
między uczestnikami systemu regionalnego, zapewnia on efektywne zaspokojenie
interesów uczestników, prowadzi do optymalizacji decyzji podejmowanych w systemie regionalnym, opiera się na regułach nadzoru i kontroli akceptowanych przez
jego podmioty. W związku z tym, wyróżnia się cztery funkcje regionalizmu: integrującą, porządkującą, nadzorującą i dynamizującą. Funkcja integracyjna sprawia, że
oddziaływania między uczestnikami regionalizmu (np. między władzą samorządową
a rządową) rozszerzają się pod względem ilościowym i jakościowym. Funkcja porządkująca przejawia się w instytucjonalizacji regionalizmu i integracji regionalnej.
Funkcja nadzorująca, oraz w pewnym stopniu, funkcja porządkująca polega na kontroli, perswazji, identyfikacji i sankcjonowaniu naruszeń reguł regionalizacji i samorządności regionalnej, szczególnie tych na których oparto powoływanie zinstytucjonalizowanych form regionalizmu. W myśl tej funkcji procesy regionalizacji dokonują
się poprzez przekształcenie interesów narodowych w interes regionalny i vice versa
interesów regionalnych w interes państwa. W nauce trwa spór o efekty tego przekształcania. W paradygmacie realistycznym czy też neorealistycznym zakłada się,
że interes regionalny nie może stać w sprzeczności z interesem narodowym. Więcej
musi być temu interesowi podporządkowany. Natomiast zgodnie z paradygmatem
neoliberalnym i neofunkcjonalnym interes regionalny kształtuje się w procesie kompromisowego uzgadniania sprzecznych oczekiwań i celów (między władzą centralną a władzą regionalną) na podstawie wzajemnych ustępstw w różnych dziedzinach
pod auspicjami instytucji państwowych. Funkcja dynamizująca wyraża się w postaci
działań uczestników regionalizmu o charakterze adaptacyjnym wobec bodźców płynących z systemu regionalnego6.
Z uwagi na powyższe, regionalizm powinien być czymś odmiennym – a mianowicie działaniem jednocześnie i koniunktywnie odgórnym i oddolnym, polegającym na angażowaniu się regionalnych uczestników w sferę publiczną i prowadzenie działań państwa w kierunku uzyskania większej samodzielności i możliwości
swobodnego decydowania regionu w sprawach społeczno-gospodarczych. A więc
regionalizm jako proces jest dążeniem do jak największego samostanowienia,
a właściwie do jak najszerszej samorządności przy udziale i współdziałaniu ze strony państwa i jego władz. To założenie jest szczególnie istotne na kolejne 10 lat
Polski i województwa lubuskiego w Unii Europejskiej.
E. Haliżak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, [w:] Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, Wydawnictwo UW, Warszawa
1988, s. 134–143.
6
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Wyznacznik nr 5
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz regionalnych
i lokalnych społeczności służyć musi spójności regionu i państwa
Synteza dokonana przez K. Sengera z odwołaniem do F. Moulaerta pozwala
wskazać na dylematy dotyczące regionalnego wymiaru polityki spójności. Na podstawie najnowszych osiągnięć badawczych dotyczących regionu i spójności rozwojowej formułuje się następujące postulaty:
1. Wszystkie formy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz regionalnych i lokalnych społeczności służyć muszą spójności regionu i państwa.
2. Nie ma jednego, wiodącego modelu rozwoju regionalnego. Dlatego więcej
wagi należy przywiązywać do wpływu pozaekonomicznych czynników rozwoju, wśród których wyróżnić można np.: naukę i badania, oświatę i szkolnictwo wyższe, kulturę i sferę aktywności pozarządowych.
3. W analizie mechanizmu regulacji rozwoju regionalnego trzeba wyjść poza
schemat regulacji czysto rynkowej oraz administracyjnej i uwzględniać zazwyczaj różne i liczne pośrednie – formalne i nieformalne – modele regulacji
i koordynacji działań zbiorowych.
4. Tak w projektowaniu, jak i w analizie strategii regionalnych uwzględniać
trzeba cały złożony układ instytucjonalny regulujący gospodarkę regionalną.
5. Zachowania aktorów regionalnych nie można odrywać od mechanizmów
odtwarzania (reprodukcji) więzi społecznych.
6. Rozwój regionalny jest wynikiem przenikania się procesów społecznych i gospodarczych o różnej przestrzennie skali.
7. Rozwoju regionalnego nie można wyjaśnić bez analizy stosunków władzy
i związanych z nimi konfliktów interesu7.

Wyznacznik nr 6
Marka regionalna województwa lubuskiego to trwały element strategii rozwoju
i spójności
Regiony, w tym województwo lubuskie, budują swą tożsamość w oparciu o markę regionalną związaną z realizacją strategii rozwoju wojewódzkiego i opartą na:
– stymulacji rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie i rozwój charakterystyczK. Senger, Metody kształtowania, prowadzenia i ewaluacji polityki rozwoju na przykładzie
polityki spójności Unii Europejskiej, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof.
dr. hab. Janusza Wiśniewskiego, Poznań 2008, s. 114–130.
7
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nych dla regionu branż i dziedzin; – wykorzystaniu potencjału ludzkiego (nauka,
kultura, biznes). Celem jest tu zwielokrotnienie potencjałów rozwojowych wywołane impulsem integracyjnym poprzez:
• właściwą organizację i zarządzanie swymi zasobami;
• upowszechnienie myślenia projektowego;
• sterowanie przepływami komunikacyjnymi (dostęp i reglamentacja wiedzy
i informacji);
• renowację, modernizację i standaryzację europejską;
• pobudzanie „ducha” konkurencyjności zarówno w sferze gospodarki jak
i poza nią.
Z uwagi na powyższe, rozwój marki regionalnej wpisuje się w przestrzeń aktywności wielu różnorodnych podmiotów, które siebie wzajemnie potrzebują. Jest to
więc przestrzeń wspólnego interesu regionalnego, a tym samym rozpoznawalności
regionu wśród mieszkańców i w całej Polsce. Marka regionu to: promocja, komunikacja, informacja, dostęp i otwartość8.

Wyznacznik nr 7
Wieloletnie Ramy Finansowe 2014–2020 to szansa na kolejny
skok modernizacyjny dla państwa i regionu
Transfery finansowe przekazywane do Polski i województwa lubuskiego w ramach unijnej polityki spójności stanowią ważne źródło finansowania kolejnego
etapu przyspieszonego rozwoju i zapewnienia spójności regionu i państwa polskiego. Z punktu widzenia Polski, szczególne oczekiwania zostały wypełnione możliwością wykorzystania środków unijnych na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i innowacyjno-gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności
regionów doświadczających trwałych trudności rozwojowych9.
Województwo i jego administracja (rządowa i samorządowa) powinny uczynić
wszystko, aby środki finansowe UE ze wszelkich możliwych źródeł zostały wykorzystane w całości i prawidłowo, przede wszystkim w oparciu o:
• bezstronność merytoryczną i polityczną;
• jawność i przejrzystość decyzyjną;
• przestrzeganie prawa krajowego i UE.
8 Por. J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2001,
nr 1(5), s. 14–25.
9 Por. Z. Czachór, Akcesja Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje regionalne, [w:] Europa
w Wielkopolsce. Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej,
red. Z. Czachór, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 7–21.
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Tym samym wszyscy potencjalni beneficjenci środków finansowych UE muszą
być gotowi do:
• zrozumienia, akceptacji i realizacji acquis communautaire (unijnego dorobku prawnego);
• jeszcze ściślejszej współpracy z instytucjami europejskimi, szczególnie z Komisją Europejską;
• współpracy i porozumienia z administracją rządową i pośrednio administracją samorządową szczebla wojewódzkiego, wspólnie odpowiedzialnymi za
realizację zobowiązań rozwojowych10;
• wypracowania i „nauczenia się” nowych procedur i metod zarządzania projektami i środkami finansowymi;
• wejścia w nowy rozbudowany system kontroli i nadzoru, zarówno ze strony
Unii Europejskiej jak i organów krajowych.

Wyznacznik nr 8
Koniecznością staje się uporządkowanie regionalnej struktury edukacyjnej
i zawodowej
Nie ulega wątpliwości, że najistotniejsza dla każdego regionu i społeczności
lokalnej jest struktura zawodowa dostępnych zasobów pracy oraz kwalifikacje odpowiadające specyfice obszaru. Przygotowanie regionalne do członkostwa w Unii
Europejskiej musiało dotyczyć kadr mogących sprostać temu bardzo trudnemu
i wymagającemu zadaniu.
Bardzo ważnym czynnikiem związanym z edukacją europejską w skali ogólnopolskiej jak i lubuskiej jest także rozwój organizacji pozarządowych. W procesie
edukacji w skali lokalnej organizacje pozarządowe mają za zadanie:
• upowszechnianie i urzeczywistnianie idei integracji europejskiej;
• wspieranie działań na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz
innych organizacjach międzynarodowych;
• prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej oraz kulturalnej o tematyce europejskiej;
• współdziałanie z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi mającymi ten sam cel działania11.
10 Np. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 21 maja 2014 r.; Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
2020, materiał własny Autora.
11 Z. Czachór, Polityka strukturalna Unii Europejskiej, [w:] Inwestycje infrastrukturalne w gminach, red. K. Bondyra, Wydawnictwo TEB, Poznań 2001, s. 55–67.
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Wyznacznik nr 9
Trzeba wzmocnić i wykorzystać potencjał aktywności międzynarodowej
Polski i regionu
Dla każdego regionu istotne jest rozwijanie transnarodowej, transgranicznej
i międzyregionalnej współpracy mającej na celu trwały regionalny i lokalny rozwój.
Województwa zobowiązane są do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów międzynarodowych ze społecznościami innych państw (partnerstwa regionów, gmin, miasta bliźniacze). Stwarzają też warunki przystępowania odpowiednich struktur krajowych do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych12.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa z jej zapisami dotyczącymi współpracy zagranicznej przyjęta została długo przed akcesją Polski do Unii
Europejskiej. Podobnie rzecz się ma z ustawą z 15 września 2000 r. o zasadach
przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. 1 maja 2004 r. doszło do ustrojowej
zmiany, której konsekwencje w pełni możemy obserwować dopiero teraz. Oczywistym było, że członkostwo w UE będzie miało poważny wpływ na aktywność międzynarodową województwa i jego reprezentantów13.
Dziś sytuacja i pozycja województwa lubuskiego jest odmienna i nieporównywalna z rokiem 1989. Członkostwo Polski Unii Europejskiej ułatwiło współpracę
zagraniczną. Z drugiej strony światowy kryzys gospodarczy i związana z tym recesja tworzą znacznie trudniejsze środowisko zewnętrzne dla aktywności międzynarodowej.
To zupełnie naturalne i wręcz oczywiste, że w czasach integracji i globalizacji
polskie województwa, w tym lubuskie, w ramach prowadzonej przez siebie działalności międzynarodowej i w oparciu o obowiązujące prawo krajowe i międzynarodowe (głównie prawo europejskie):
• inicjują i zawierają sformalizowane i niesformalizowane porozumienia dotyczące aktywności zagranicznej;
• przyjmują z ich zagranicznymi partnerami (głównie z regionami z innych
państw, zwłaszcza sąsiednich) wspólne oświadczenia, rezolucje czy stanowiska;
12 T. Rabska, Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych przez ustawodawstwo dostosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa, UKIE, Warszawa 2001, s. 30.
13 Por. Z. Czachór, Samorząd terytorialny a supranarodowy rozwój integracji europejskiej, [w:]
Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. B. Nawrot, J. Pokładecki,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2003, s. 23–35.

Wyznaczniki rozwojowe dla Polski i województwa lubuskiego 2014–2024

49

• podejmują inicjatywy związane z artykułowaniem wspólnie z regionami innych państw interesów regionów na forum Unii Europejskiej i innych struktur, zrzeszeń i sieci międzynarodowych.
Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób współpraca z partnerami zagranicznymi wpłynęła (i powinna wpływać) na rozwój regionu należy wyraźnie podkreślić,
że wszystkie zaangażowane w tę współpracę podmioty przyczyniły się do osiągnięcia głównego celu jakim jest umocnienie pozycji Lubuskiego na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wpłynęło to bez wątpienia na wzrost świadomości
mieszkańców prowadząc ich do przekonania o coraz większym znaczeniu międzynarodowej współpracy regionu oraz sprawności działania administracji wojewódzkiej w tym zakresie.
Działania międzynarodowe województwa lubuskiego podporządkowane były
głównie potrzebie rozwoju województwa poprzez przyspieszenie modernizacyjne
oraz uczynienie z niego atrakcyjnej marki na arenie międzynarodowej. Bez tak
wytyczonego celu nie miałyby one sensu, zamieniając się w aktywność, którą pejoratywnie nazwać by można „turystyką międzynarodową”. Wszelkie działania rozwojowe, także te wynikające ze współpracy międzynarodowej, aby mogły przynieść
efekty, powinny się uzupełniać. To jest jedyny warunek wzrostu gospodarczego,
cywilizacyjnego i kulturowego, a w konsekwencji podnoszenia zamożności, warunków i jakości życia mieszkańców województwa. Do głównych uwarunkowań rozwoju regionalnego zaliczyć można nadal: stabilność i bezpieczeństwo, kapitał, kadry, komunikację, infrastrukturę techniczną i gospodarczą oraz środowisko.
Wszystkie te cele mogą być wzmacniane w wyniku prowadzenia efektywnej międzyregionalnej aktywności międzynarodowej.
Aktywność międzynarodowa województwa lubuskiego musi wpisać się w misję
województwa opartą na koncentracji wszystkich zainteresowanych podmiotów na
rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionu w stosunku do innych regionów
Europy. Dla realizacji tej misji konieczne jest znalezienie i wykorzystanie nowych
„kół napędowych” aktywności międzynarodowej Lubuskiego. Chodzi o zagraniczne stymulowanie rozwoju, uwzględniające oszczędne, racjonalne wykorzystanie
posiadanych zasobów i walorów.

Wyznacznik nr 10
Cel najważniejszy to wzmocnienie rozwojowe województwa lubuskiego
Umacnianie regionu powstałe w wyniku aktywności rozwojowej i spójnościowej odbywa się poprzez integrację wewnętrzną i zewnętrzną. Wykorzystanie szans
płynących z zewnątrz pełni funkcję jednego z biegunów rozwoju. Chodzi tu o sku-
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teczne dostosowanie swego potencjału, struktury i organizacji województwa do
wyzwań XXI w. i wymagań jednoczącej się Europy. Przydatna jest w tym partnerska rola województwa, a tym samym jeszcze mocniejsze ulokowanie województwa
w systemie zmiany i modernizacji Polski. Prowadzić to musi do zwiększenia efektywności wykorzystania jego potencjałów rozwojowych. Dążyć musi też do budowania i pogłębiania relacji pomiędzy mieszkańcami województwa i regionem. Relacjom tym służyć powinno jak największe uspołecznienie współpracy województwa
poprzez aktywne rozszerzanie grupy jej beneficjentów i odbiorców. Wytyczając
nowe cele i priorytety na okres do 2024 r. należy raz jeszcze poddać oddzielnej
analizie silne i słabe strony dotyczące obecnej i przyszłej strony aktywności regionu. Ważne tu będzie podejście analityczne w projektowaniu poszczególnych działań z wykorzystaniem poniższej analizy SWOT:
Silne strony

Słabe strony

• korzystne położenie województwa w prze- • Województwo lubuskie nie we wszystkich dziestrzeni europejskiej;
dzinach należy do krajowych liderów. Dotyczy
to szczególnie poziomu wykształcenia, nakła• tranzytowe położenie w strefie największego
dów na badania i rozwój, czy innowacje, a więc
wzrostu na osi zachód – wschód;
dziedzin, od których przede wszystkim zależy
• atrakcyjne tereny inwestycyjne;
konkurencyjność u progu XXI wieku;
• potencjał ośrodków subregionalnych;
• bogate dziedzictwo kulturowe, materialne
i niematerialne;
• wysoka aktywność mieszkańców;
• dobra baza edukacyjna i akademicka;
• wysoki poziom nakładów samorządów na cele
rozwojowe;
• zróżnicowana i dynamiczna gospodarka;
• duży potencjał produkcyjny;
• duży potencjał i wysoka aktywność MSP;
• zaangażowanie kapitału zagranicznego;
• potencjał naukowo-badawczy;
• dobry dostęp do infrastruktury;
• rozwój społeczeństwa informacyjnego;
• duży popyt na usługi trans graniczne;
• duża absorpcja środków Unii Europejskiej.

• trzeba wziąć pod uwagą fakt, iż jesteśmy jednak regionem peryferyjnym w UE, nie tylko
pod względem geograficznym, ale przede
wszystkim pod względem wartości wskaźników
statystycznych;
• dysproporcja między ilością priorytetów, zadań i zamierzeń międzynarodowych a ilością
własnych środków finansowych przeznaczanych na ich realizację. Partnerzy z Unii Europejskiej przeznaczają na ten cel znacznie większe środki;
• skromne doświadczenia w zabieganiu o interesy regionu w strukturach, zrzeszeniach i organizacjach międzynarodowych;
• kryzys w Europie i świecie, który ogranicza
zakres merytorycznych zobowiązań partnerów
we współpracy;
• skromny w porównaniu z wieloma partnerami
potencjał kadrowy w zakresie aktywności województwa;
• zakłócenia zachodzące pomiędzy województwem a administracją centralną.
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Innowacyjność i społeczna odpowiedzialność biznesu
(CSR) przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie
wyzwań Unii Europejskiej

Streszczenie
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zagadnieniem coraz częściej
poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. W artykule autorzy zwracają uwagę na
CSR jako swoistą innowację oraz czynnik wspierający innowacyjność, która z kolei przekłada
się na większą konkurencyjność przedsiębiorstw na globalnym rynku. Podejmują także kwestię
obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych w największych przedsiębiorstwach
w Unii Europejskiej oraz skutków, jakie ta sytuacja może wywrzeć na pozostałych podmiotach
gospodarczych.
W pracy rozważana jest następująca hipoteza: „koncepcja Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu odpowiada wyzwaniom stawianym przez gospodarkę UE”. W celu weryfikacji hipotezy,
dokonano analizy definicji CSR oraz dokumentów i ich rangi, które odpowiadają za kształt koncepcji CSR z perspektywy oczekiwań UE. Podjęto także rozważania na temat aktualnego stanu
CSR w Polsce, zarówno z perspektywy rozwiązań i inicjatyw na szczeblu rządowym, jak i poziomu przedsiębiorstw aby rozważyć jak wielkim wyzwaniem jest CSR w Polsce.

Wprowadzenie
Rozpatrując kwestię wyzwań Unii Europejskiej (UE) wobec Polski w najnowszym okresie budżetowym 2014–2020 należy spojrzeć na wizję UE wobec krajów
członkowskich na koniec tego okresu. Strategia „Europa 2020” ukierunkowana
jest na osiąganie wzrostu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przy
uwzględnieniu społecznych aspektów gospodarki. Wynika to w szczególności z wyzwań globalnych, jakie stawia przed gospodarką coraz szybciej rozwijający się
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świat, a szczególnie procesy gospodarcze. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – ang. Corporate
Social Responsibility), odpowiadającej na wyzwania, które Unia Europejska stawia
przed gospodarką w nowym okresie finansowania 2014–2020. W artykule autorzy
zwrócili szczególną uwagę na kwestię CSR zarówno jako swoistej innowacji, ale
również jako czynnika wspierającego innowacyjność, przekładającą się na większą
konkurencyjność przedsiębiorstw. Zostanie również podjęta kwestia obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych w największych przedsiębiorstwach
w Unii Europejskiej oraz skutków, jakie ta sytuacja wywrze na pozostałych podmiotach gospodarczych.
W komunikacie Komisji Europejskiej z 2010 roku „EUROPA 2020 Strategia
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” precyzuje się priorytety stawiane gospodarkom państw członkowskich.
Mówi się tutaj przede wszystkim o rozwoju inteligentnym, czyli o rozwoju gospodarki napędzanej takimi siłami jak: wiedza i innowacja1. Pierwszy z priorytetów
mówi o wiedzy i innowacyjności, kolejny podnosi kwestię zrównoważonego rozwoju, a więc wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Ostatni, trzeci priorytet odwołuje się do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a więc wspieraniu gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ewidentnie Unia Europejska przy rozdzielaniu funduszy z budżetu na
lata 2014–2020 będzie promowała innowacyjne i niestandardowe rozwiązania. Ponadto, przedsiębiorstwa zorientowane na ochronę środowiska i jego zasobów oraz
uwzględniające kwestie społeczne, również będą się wpisywały w strategie i cele,
jakie stawia gospodarce UE w perspektywie najbliższych lat. Łatwiej im będzie
dzięki temu aplikować o fundusze. Stąd hipoteza, że koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odpowiada wyzwaniom stawianym przez gospodarkę UE.
Aby zweryfikować powyższe stwierdzenie, należy dokonać analizy definicji CSR,
szczególnie tej podawanej przez Unię Europejską, a także zbadać, w jakich dokumentach i jaką rangę nadaje się kwestiom wpisującym się w koncepcję społecznej
odpowiedzialności biznesu. W dalszej części artykułu zaprezentowano zastosowanie koncepcji CSR w przedsiębiorstwach w Polsce, zarówno z perspektywy rozwiązań i inicjatyw na szczeblu rządowym jak i poziomu przedsiębiorstw, aby rozważyć,
jak wielkim wyzwaniem jest CSR w Polsce.

1 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 3.3.2010, Bruksela.
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – ujęcie definicyjne
Literatura przedmiotu podaje wiele definicji Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu. Na potrzebę niniejszego artykułu przytoczone zostaną dwie z nich. Jedną
z bardziej popularnych i uznanych definicji jest ta opublikowana w 2010 roku przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, przy okazji inauguracji pierwszego
standardu zarządzania aspektami etyki biznesu – ISO 26000. CSR zdefiniowano
jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo
i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
– bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
zachowania;
– jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w obrębie jej strefy
wpływu”2.
Norma ISO 26000 porządkuje również obszary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu istotne z punktu widzenia interesariuszy, takie jak: ład organizacyjny,
prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności
lokalnej3.
Przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie opiera się na koncepcji CSR osiąga
szereg korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć4:
1. Ekonomiczne – związane ze wzrostem efektywności produkcji, sprzedażą
i zyskiem, a także pozycją konkurencyjną firmy.
2. Wizerunkowe – poprawa oceny działań przedsiębiorstwa w oczach zarówno
klientów, jak i kontrahentów.
3. Pracownicze – związane z tworzeniem bezpiecznego miejsca pracy, godnego
systemu wynagrodzeń, ale także ze wzrostem lojalności zatrudnionych, a co
za tym idzie – wzrostem zaangażowania i efektywności ich pracy.
4. Środowiskowe – traktowane jako zrozumienie istotności dbałości o stan środowiska naturalnego, minimalizowania ingerencji w jego zasoby oraz możliwie najmniejsze negatywne skutki z działalności firmy.
2 ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność, broszura, International Organization for Standardization, 2010, s. 2, 4.
3 Ibidem.
4 Ekonomia, etyka, organizacja, red. G. Karasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 366.
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5. Otoczenia społecznego – to wszelkie inicjatywy na rzecz pobudzenia społeczności lokalnej w zakresie edukacji, sportu, kultury, stanu i ochrony zdrowia itp.
Rozpatrując CSR jako innowację, szczególnie istotne jest zrozumienie pojęcia
innowacji jako wdrożenia nowego lub znacznie ulepszonego produktu (dobra lub
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktykach biznesowych, organizacji miejsca pracy lub relacji zewnętrznych5.
Niewątpliwie Społeczną Odpowiedzialność Biznesu można określić jako nową
metodę organizacyjną w praktykach biznesowych. Szczególnie w Polsce jest to podejście nadal mało popularne, o czym świadczą badania prowadzone w różnych
sektorach gospodarczych.
W raporcie z badania „CSR w Polsce – Menedżerowie/Menedżerki 500, Lider/
Liderka CSR” zrealizowanym w 2010 roku przez Forum Odpowiedzialnego biznesu oraz GoodBrand & Company Polska odnotowano, iż ok. 20 proc. managerów
w grupie 500 największych firm w Polsce nie zna pojęcia CSR. Wyraźnie widoczny
jest też problem związany z postrzeganiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, jako długoterminowej inwestycji wpisującej się w strategie firmy na rzecz doraźnych działań. Niepokojące natomiast jest to, że tylko 30 proc. firm mających
strategię działań wdrażania CSR jest całkowicie przekonanych, że do takiego
wdrożenia dojdzie. Z całą pewnością jest to powiązane z brakiem zaangażowania
kadry kierowniczej, na które wskazuje aż 46 proc. badanych6. W przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw poziom znajomości zagadnień związanych
z etyką biznesu jest bardzo niski. Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pokazuje, że aż 64 proc. respondentów nie ma świadomości znaczenia pojęcia CSR7.
Powyższe badania pokazują wciąż jeszcze niski zasięg koncepcji CSR w polskich firmach. Podczas gdy jest ona pożądana i promowana przez Unię Europejską, wdrożona w przedsiębiorstwach jako innowacja może nadać przewagę konkurencyjną przy ubieganiu się o środki z budżetu na lata 2014–2020.

Oslo manual guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, a joint
publication of OECD and Eurostat 2005 r.
6 CSR w Polsce – Menedżerowie/Menedżerki 500, Lider/Liderka CSR, badanie GoodBrand
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2010, red. B. Szczęsna, www.odpowiedzialnybiznes.pl
(data dostępu: 26.11.2013).
7 Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”,
badanie Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, www.parp.gov.pl (data dostępu:
26.11.2013).
5
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Unia Europejska a CSR
Unia Europejska już od ponad 14 lat promuje społecznie odpowiedzialny
i zrównoważony biznes w krajach członkowskich. Pierwszym dokumentem, który
obejmował kwestie CSR była Strategia Lizbońska wydana w 2000 roku przez Komisję Europejską. Dokument ten został opracowany jako odpowiedź na niepokojące procesy związane z globalizacją i starzeniem się społeczeństwa. W ramach
10-letniego programu społeczno-gospodarczego priorytetem UE było zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego i uczynienie z Europy regionu konkurencyjnego względem jego ówczesnych największych konkurentów, tj. Stanów Zjednoczonych i Japonii8. Sprecyzowano zatem cele do roku 2010, a wśród nich:
zwiększenie do 3 proc. PKB inwestycji w badania i rozwój, wzrost zatrudnienia
i zredukowanie bezrobocia do minimum, a także redukcję biurokracji, a tym samym wsparcie dla przedsiębiorczości. Zwrócono również uwagę na wykluczenia
społeczne z tytułu ubóstwa oraz na wsparcie dla systemu edukacyjnego. Ponadto,
Komisja Europejska apelowała o społeczną odpowiedzialność do przedsiębiorców
względem dobrych praktyk w ustawicznej edukacji, organizacji pracy, równych
możliwościach, społecznego włączenia oraz zrównoważonego rozwoju9.
Niestety strategia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a jej ewaluacja
z roku 2005 pokazała, że szczególnie mnogość i ogólność jej priorytetów przełożyła się na nieefektywność w ich realizacji10. Na tej podstawie stworzono tak zwany
„nowy start dla Strategii Lizbońskiej”, której hasłem naczelnym była „wspólna
praca na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Założono, iż dobrowolne inicjatywy biznesowe wpisujące się w koncepcję CSR przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmaganie potencjału innowacyjności i konkurencyjności. Nowa perspektywa opierała się o trzy filary11:
1. Europa jako miejsce bardziej atrakcyjne do inwestowania i pracy,
2. Wiedza i innowacja dla wzrostu,
3. Stworzenie większej liczby i lepszych miejsc pracy.

8 The Lisbon Strategy 2000–2010. An analysis and evaluation of the methods used and results
achieved, European Parliament 2010, s. 11.
9 Lisbon European Council 23 and 24 march 2000. Presidency Conclusions. European Parliament 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (data dostępu: 6.07.2014).
10 M.J. Radło, Strategia Lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Rzeczpospolita
2005, http://www.ibngr.pl/Opinie/2005/Mariusz-Jan-Radlo-Strategia-lizbonska-nie-spelnia-po
kladanych-w-niej-nadziei (data dostępu: 6.07.2014).
11 Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs.
A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities 2005, s. 8–9.
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Powyższe priorytety stały się fundamentem dla przyjętego w 2005 roku pakietu
Zintegrowanych Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005–2008.
Na mocy zaproponowanych wytycznych państwa członkowskie były zobligowane
do opracowania Krajowych Programów Reform. Priorytety odnowionej Strategii miały również swoje odzwierciedlenie w perspektywie finansowej w latach
2007–2013.
Po roku od wydania Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska opublikowała
Zieloną Księgę, tzw. Green Paper. Dokument ten miał na celu wsparcie realizacji
celów zawartych w Strategii, zwłaszcza tych związanych z CSR. W księdze wyjaśniono istotę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Rozpatrzono tę koncepcję
zarówno w kontekście interesariuszy wewnętrznych (np. pracowników), jak i zewnętrznych (np. klienci, społeczność lokalna), a także podjęto temat społecznie
odpowiedzialnego inwestowania. W Zielonej Księdze zwrócono również uwagę na
zasadność raportowania danych pozafinansowych oraz na zarządzanie łańcuchem
dostaw przy orientacji na zrównoważony rozwój. Dokument podnosi również kwestię CSR w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przypominając, że o ile
koncepcja ta jest popularna w dużych przedsiębiorstwach, to w sektorze MŚP jest
jeszcze w tej kwestii wiele do zrobienia12. Zielona Księga była podstawą do konsultacji społecznych, w które zaangażowali się różni aktorzy gospodarki, m.in. przedsiębiorcy, inwestorzy, konsumenci. W wyniku tych konsultacji powstał dokument,
zwany „Białą księgą” mający na celu określenie obszarów, w których Unia Europejska powinna wspierać Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Do kluczowych
obszarów zaliczono13:
1. Zwiększanie wiedzy na temat pozytywnego wpływu CSR na biznes i społeczeństwo w Europie, szczególnie w krajach rozwijających się.
2. Rozwój wymiany doświadczeń i dobrych praktyk CSR pomiędzy przedsiębiorstwami.
3. Promocję rozwoju kompetencji managerskich związanych z CSR.
4. Promocję koncepcji CSR w sektorze MŚP.
5. Umożliwianie zbieżności i transparentności praktyk i narzędzi CSR.
6. Wdrażanie wielostronnego forum zajmującego się CSR na poziomie UE
(Multi-Stakeholder Forum).
7. Włączenie CSR w polityki społeczne.
Kryzys gospodarczy Komisja Europejska zinterpretowała jako sygnał alarmujący o pilnej potrzebie zmian w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości.
Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, European Commission 2001.
13 Corporate social responsibility. A business contribution to sustainable development. European Commission 2002.
12
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Odpowiedzią na tę potrzebę miała być wydana w 2010 roku strategia „Europa
2020”, która jako kontynuacja Strategii Lizbońskiej, za cel nadrzędny stawiała
wyższy standard życia w Europie. W związku z tym strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety14:
– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Na podstawie niniejszych priorytetów UE określiła, w którym miejscu widzi
kraje członkowskie w 2020 roku, natomiast dla uściślenia swojej wizji podała pięć
wymiernych celów, które nadadzą kierunek całemu procesowi i zostaną przełożone na cele krajowe:
1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc. wśród osób w wieku 20–64 lata.
2. Zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w sektorze publicznym i prywatnym, do poziomu 3 proc. PKB.
3. Poprawę efektywności energetycznej: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie do 20 proc. udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc.
4. Podniesienie poziomu wykształcenia – zredukowanie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do 10 proc., zwiększenie do 40 proc. odsetka
osób w wieku 30–34 lat posiadających wykształcenie wyższe.
5. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przynajmniej o 20 mln.
Cele te mają za zadanie pokazywać kierunek w jakim mają zmierzać kraje unijne oraz to, co będzie miarą ich sukcesu w każdym z obszarów15.
Pierwszy z priorytetów, na których budowana jest strategia Europa 2020 dotyczy innowacyjności jako motoru napędzającego konkurencyjność, co jest zdecydowanie ważnym wyzwaniem, jakie stawia się krajom członkowskim w perspektywie
najbliższych lat. W komunikacie Komisji Europejskiej z 2011 roku w sprawie odnowionej strategii UE na lata 2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw podkreśla się, iż strategiczne podejście do CSR ma coraz większe
znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji
Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, 2010, s. 5.
15 Ibidem.
14
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z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego16. Ponadto wśród głównych działań zaplanowanych na lata 2014–2015 wymienia się realizację projektów systemowych wspierających rozwój Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw oraz innych działań na rzecz popularyzacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w celu zwiększenia odpowiedzialności polskich
przedsiębiorstw wobec ich wpływu gospodarczego, środowiskowego i społecznego17. Tabela 1 przedstawia szacunkowe skutki finansowe przewidywane w związku
z realizacją działań na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
Tabela 1. Szacunkowe skutki finansowe przewidywane w związku z realizacją działań
na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
2014

2015

wydatki sektora
w tym budżet wydatki sektora
w tym budżet
w tym budżet
w tym budżet
finansów
środków
finansów
środków
państwa
państwa
publicznych
eurpejskich
publicznych
eurpejskich
(w tys. zł)
(w tys. zł)
ogółem (w tys. zł)
(w tys. zł)
ogółem (w tys. zł)
(w tys. zł)
10 529

461,25

10 067,75

13 875,53

1 044,83

12 830,70

Źródło: Krajowy Program Reform. Europa 2020, aktualizacja 2014/2015, Przyjęty przez Radę Ministrów
22 kwietnia 2014 r., s. 74.

Założenia i cele jakie przez lata stawiała swoim krajom członkowskim Unia
Europejska zarówno pośrednio jak i bezpośrednio wpisują się w koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Europa potrzebuje gospodarki, która będzie
dostarczała produktów i usług, przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa.
Pożąda się działań wdrażających ducha przedsiębiorczości i kreatywności w stronę
wartości i budowania wysokiej jakości zatrudnienia. Europa nie potrzebuje biznesu samego w sobie, ale biznesu społecznie odpowiedzialnego, który przyczyni się
do tworzenia gospodarki wysoce konkurencyjnej, na poziomie europejskim18.
Szczególnie kryzys gospodarczy i jego społeczne konsekwencje uwydatniły potrzebę budowania biznesu na etycznych i zrównoważonych założeniach, które przyczyniałyby się do realizacji polityki w zakresie podniesienia jakości życia, trwałego
zatrudnienia, czy obniżania zjawiska wykluczenia społecznego. Szczególnie pod16 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska 2011, s. 4.
17 Krajowy Program Reform. Europa 2020, aktualizacja 2014/2015, przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.
18 Communication from the Commision to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, Commision of the European
Communities 2006, s. 3.
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kreśla się to w komunikacie Komisji z dnia 25.10.2011 – „wznawiając obecnie wysiłki na rzecz promowania CSR Komisja ma na celu utworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi, odpowiedzialnym postawom biznesu i utworzeniu
trwałego zatrudnienia w perspektywie średnio- i długoterminowej”19.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w najbliższym czasie jest wyzwaniem nie
tylko z tytułu nowej perspektywy budżetowej. Stąd, 15 kwietnia 2014 roku Parlament Europejski przegłosował projekt legislacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie
raportowania informacji pozafinansowych wśród przedsiębiorstw unijnych. Raportowanie kwestii i ryzyk wpisujących się w koncepcję CSR będzie dobrowolne20
jeszcze tylko do 20 lipca 2015 roku21. Oznacza to, że duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego, przekraczające na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników zatrudnionych w ciągu roku obrotowego, ujmują
w sprawozdaniu z działalności również sprawozdanie niefinansowe zawierające
informacje – w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji
jednostki oraz wpływu jej działalności – dotyczące przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu22. W odniesieniu do kwestii środowiskowych,
sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat obecnego
i przewidywalnego wpływu działalności jednostki na środowisko oraz, w stosownych przypadkach, zdrowie i bezpieczeństwo, wykorzystywanie energii odnawialnej lub nieodnawialnej, emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody i zanieczyszczenie powietrza. Co się tyczy spraw społecznych i pracowniczych, informacje
przedstawione w sprawozdaniu mogą dotyczyć kwestii takich jak działania podejmowane w celu zapewnienia równouprawnienia płci, wdrożenie podstawowych
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), warunki pracy, dialog
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska 2011, s. 4.
20 Kraje takie jak Dania, Szwecja czy Hiszpania wprowadziły obowiązkowe raportowanie
kwestii pozafinansowych w ramach swoich wewnętrznych strategii CSR.
21 Dwa lata od wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/
EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
22 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady
78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (COM(2013)0207 – C70103/2013 – 2013/0110(COD), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0368&language=PL#ref_2_6 (data dostępu: 11.07.2014).
19
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społeczny, poszanowanie prawa pracowników do informacji i do wyrażania opinii,
poszanowanie praw związków zawodowych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
dialog ze społecznościami lokalnymi lub działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony i rozwoju tych społeczności. Co się tyczy praw człowieka oraz walki
z korupcją i łapownictwem, sprawozdanie niefinansowe może zawierać informacje
na temat zapobiegania naruszania praw człowieka lub na temat dostępnych instrumentów walki z korupcją i łapownictwem23.
Forma raportowania jest w dużej mierze dobrowolna, powinna się jednak
opierać na krajowych i unijnych ramach prawnych, takich jak wspólnotowy system
ekozarządzania i audytu (EMAS), oraz na międzynarodowych ramach prawnych,
takich jak: inicjatywa ONZ Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące biznesu
i praw człowieka wdrażające ramy ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”,
wytyczne Organizacji Współpracy Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
ISO 26000, trójstronna deklaracja zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej, Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza lub inne uznane międzynarodowe ramy prawne”24. Ponadto,
dla zapewnienia większej rzetelności i wiarygodności państwa członkowskie mogą
wymagać weryfikacji publikowanych danych przez niezależne jednostki audytujące25.
Powyższa analiza inicjatyw i działań Unii Europejskiej związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu pokazuje jak ważna jest to koncepcja z perspektywy oczekiwań UE. W kolejnej części opracowania poddano analizie CSR w Polsce, w celu zderzenia rzeczywistych działań ze stawianymi wyzwaniami.

CSR w Polsce – ramy instytucjonalne i najważniejsze inicjatywy
CSR w Polsce miał swoje początki w inicjatywach związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, podążając za
trendami światowymi, zainicjowała w 2002 roku działania w sferze przestrzegania
zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych, a w 2009 wprowadziła pierwszy
w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie.
Komitet Dobrych Praktyk opracował i opublikował zasady dotyczące zarządzania ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych. Zostały one zapisane w doku23
24
25

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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mencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002”. Od tego czasu wytyczne
były wielokrotnie aktualizowane, a obecnie obowiązująca wersja weszła w życie
01.01.2013 roku i nosi nazwę „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest umacnianie transparentności spółek giełdowych wobec ich
interesariuszy, a zwłaszcza inwestorów26.
Rząd Polski aktywnie włączył się w promocję Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu w 2009 roku powołując Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zadaniem zespołu było kreowanie ram instytucjonalnych dla rozwoju
koncepcji CSR w Polsce27. Zespół ten wydał w 2011 roku rekomendacje w zakresie wdrażanie, CSR skierowane do różnych przedstawicieli życia gospodarczego.
Filarami niniejszych rekomendacji było stworzenie zintegrowanego systemu promocji CSR w Polsce, zwiększanie odpowiedzialności administracji oraz podniesienie świadomości i zwiększanie odpowiedzialności uczestników rynku28. Niestety,
zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. Zespół został
zniesiony. Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki widnieje jednak
komunikat podkreślający znaczenie prac zespołu oraz informacja o trwających
pracach nad „znalezieniem nowej formuły kontynuacji działań prowadzonych
przez Zespół”29
W latach 2013–2014 Komisja Europejska zainicjowała ocenę działań na polu
CSR we wszystkich krajach członkowskich. Analiza miała charakter tzw. Peer review, co oznacza, że kraje analizowały i oceniały siebie nawzajem. Działania Polski
weryfikowała Anglia, a w raporcie wydanym w czerwcu 2013 zwrócono szczególną
uwagę na fakt, iż Polska nie posiada konkretnej strategii CSR, jednak założenia
koncepcji pojawiają się w innych rządowych strategiach. Zwraca się uwagę na istniejący jeszcze w momencie weryfikacji zespół ds. CSR oraz utworzone w jego ramach cztery grupy robocze pracujące nad promocją CSR, edukacją, odpowiedzialnym inwestowaniem i zrównoważoną konsumpcją. Raport uwzględnia projekty
podejmowane w Polsce dotyczące CSR, w tym skierowane do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Głównym wnioskiem analizy jest możliwość osiągania
znaczących inicjatyw CSR pomimo braku strategii. Ponadto, stwierdza się, iż wy-

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012
Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
27 Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach Spółek Giełdowych. Przewodnik dla
CEO i executives. CSRInfo, Warszawa 2012, s. 6.
28 Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, Ministerstwo Gospodarki 2011.
29 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+ Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Zespol+CSR (data dostępu: 12.07.2014).
26
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stępowanie priorytetów CSR w innych programach umożliwia znaczącą ilość aktywności CSR, które mogą mieć głębszy i szerszy zasięg30.
Zadając pytanie o stan raportowania, a co za tym idzie zarządzania aspektami
CSR w przedsiębiorstwach w Polsce odpowiedzi można szukać w raporcie dotyczącym spółek giełdowych. W 2011 roku przygotowano analizę raportowania
ESG31 w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
W badaniu tym okazało się, iż firmy w większości nie uświadamiają sobie jeszcze
ryzyk ESG i mniej niż połowa posiada własną politykę pozwalającą na zarządzanie
nimi, a odsetek firm, które sprawdzają swoich poddostawców i stawiają im wymagania w obszarach ESG również nie przekracza połowy. W 69 proc. przedsiębiorstw działa jednak komórka audytu wewnętrznego i w większości w zakres jej
obowiązków wchodzą ryzyka obszaru zarządzania. 59 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje raportowanie kwestii ESG, przeważnie jednak rozumieją to jako
składanie obowiązkowych sprawozdań środowiskowych do organów administracji
państwowej. Firmy nie mają motywacji do szerszego raportowania i są ograniczane przez bariery, wśród których do największych należą: brak systemu gromadzenia danych, brak zainteresowania ze strony interesariuszy oraz koszty. Tylko
31 proc. badanych przedsiębiorstw dostrzega realne korzyści płynące z większej
transparentności i planuje rozszerzanie zakresu dotychczasowego raportowania32.
Jako kontynuacja powyższych badań, w 2012 i 2013 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przeprowadziło dwie edycje analiz mających na celu sprawdzenie transparentności spółek w obszarze ESG. W 2012 roku okazało się, iż na
108 przeanalizowanych spółek z sektora przemysłowego, mniej niż połowa, bo 50
spółek (46,3 proc.) publikuje informacje związane z ochroną środowiska, 45
(41,7 proc.) z odpowiedzialnością społeczną i 107 (99 proc.) związanych z ładem
korporacyjnym. W roku 2013 na 81 przeanalizowanych spółek z sektora przemysłowego, 58 proc. przedsiębiorstw publikuje informacje związane z ochroną środowiska, 54 proc. z odpowiedzialnością społeczną i 99 proc. związanych z ładem korporacyjnym33.
Report – Peer Review on Corporate Social Responsibility – London (UK), 18 June
2013 (2013), s. 3–4.
31 Ang. E – environment; S – social; G – governance.
32 Raportowanie ESG W Przedsiębiorstwach Państwowych i Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. Analiza przygotowana dla rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw, Warszawa 2011, s. 32.
33 Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2012; Transparentność w obszarze ESG jako element
przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa
2012; analiza własna na podstawie danych z badania do raportu SEG 2012, dane udostępnione
przez GES Investment Services.
30
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W obliczu wyzwań strategii Europa 2020 oraz wizji obowiązkowego raportowania wyników pozafinansowych powyższe dane nie wydają się optymistyczne. Jednak coraz prężniejsze inicjatywy podejmowane przez rząd i innych przedstawicieli
życia gospodarczego w zakresie CSR mogą napawać optymizmem.

Podsumowanie
Komisja Europejska w zaleceniach skierowanych do Polski z czerwca 2014
roku niechlubnie wyraża się o uzyskiwanych wynikach pod względem wydatków na
badania i rozwój oraz wskaźnikach innowacyjności. Szczególne obawy wyraża się
wobec słabej aktywności przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie badań i innowacji. Krytyce poddaje się również system wspierania innowacji,
jako nadmiernie nastawiony na unikanie ryzyka i oparty głównie na dotacjach,
które wspierają transfer i absorpcję technologii, lecz nie wywierają istotnego wpływu na prawdziwie nowatorskie innowacje. Podczas gdy według Komisji Europejskiej „Polsce potrzebne jest teraz przestawienie się na model w większym stopniu oparty na rodzimych innowacjach”. Zgodnie z zaleceniami Komisji wyzwaniem dla
Polski jest zatem „podniesienie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw, lepsze powiązania między nauką a przemysłem oraz opracowanie ukierunkowanych narzędzi
dostosowanych do całego cyklu innowacji”34.
Odwołując się do innego, wcześniejszego niż przytoczony powyżej komunikatu
Komisji Europejskiej łatwo jest powiązać wyzwanie dotyczące innowacyjności ze
Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Otóż w odnowionej strategii UE na lata
2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw podkreśla
się, iż CSR może przynieść korzyści przy pobudzaniu potencjału innowacyjnego.
Jako koncepcja nastawiona na dialog i współpracę z grupami, na które przedsiębiorstwa mają wpływ i które znacząco wpływają na gospodarkę, może ona przynieść możliwość prognozowania i większą elastyczność wobec coraz szybciej zmieniających się warunków prowadzenia działalności, a jednocześnie zwiększać swoją
konkurencyjność. Zdecydowanie może to stymulować rozwój nowych rynków
i zwiększać możliwości wzrostu gospodarczego.

34 Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające
opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r., Komisja
Europejska 2014, s. 5.
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Adam Wysokowski

Infrastruktura komunikacyjna jako jeden
z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie

Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, jako jednego
z ważniejszych priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie unijnej do 2040 roku. W artykule
przedstawiono w sposób syntetyczny przewidywany rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej,
transportu wodnego, a także transportu lotniczego.
Dokonano tego, między innymi, na podstawie przewidywanych prognoz. Artykuł uwzględnia
zagadnienia ekologiczne jak i dalsze tendencje rozwojowe w przedmiotowej dziedzinie ze wskazaniem na ważność właściwego utrzymywania infrastruktury komunikacyjnej.

Wprowadzenie
Jak wiadomo, obecnie notuje się w Polsce intensywny rozwój infrastruktury
transportowej i związanej z nią wielu gałęzi przemysłu. Szczególnie dużo inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest po włączeniu Polski w struktury Unii
Europejskiej, czyli po 2004 roku.
Autor niniejszego artykułu miał okazję brać udział w szeregu programach infrastrukturalnych zainicjowanych przez Unię Europejską, mających na celu zrównoważony rozwój poszczególnych sektorów gospodarki m.in.:
• TREE project – Transport Research Equipment in Europe
Projekt TREE dotyczył dużych i średnich laboratoriów badawczych wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym w krajach Unii Europejskiej i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowym przesłaniem
tego projektu jest potrzeba lepszego wykorzystania europejskiego, w tym
również polskiego, potencjału naukowo-badawczego związanego z różnymi
sektorami transportu.
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• ECOSERVE (European Construction in Service of Society)
Projekt obejmował analizę najważniejszych problemów środowiskowych
i społecznych związanych z przemysłem budowlanym w tym:
– dużego wpływu na środowisko zewnętrzne,
– emisji CO2,
– zużycia energii,
– zużycia wody,
– produkcję odpadów,
– konsumpcję zasobów,
– problemy związane z emisją hałasu itp.
• LIFETIME (Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures)
Głównym celem projektu LIFETIME było przyczynienie się do europejskiego i światowego rozwoju bardziej zrównoważonej ochrony środowiska
przy prowadzeniu inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych.
• SCOUT (Sustainable Construction of Underground Transport Infrastructures)
Projekt SCOUT wprowadza szereg innowacji w procesie budowy tuneli
metoda odkrywkową. Metoda odkrywkowa budowy płytkich tuneli drogowych i kolejowych jest rozpowszechniona w budownictwie komunikacyjnym,
m.in. w obiektach Trans-Europejskiej Sieci Transportowej.
• New Road Construction Concepts NR2C (projekt badawczy 6PR UE)
Opracowanie innowacyjnych koncepcji budowy dróg – długoterminowa
wizja – 2040. Celem projektu NR2C było uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
jak będzie wyglądał europejski system dróg w roku 2040 poprzez przewidywania dotyczące rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego
oraz zapewnienie nowych rozwiązań w kształtowaniu dróg przyszłości1.
W projekcie tym brali aktywny udział m.in. pracownicy Uniwersytetu
Zielonogórskiego – obecny JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego –
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, oraz kierownik Zakładu Dróg i Mostów UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ – autor niniejszego artykułu.
Na rysunku 1 przedstawiono opracowany w ramach niniejszego projektu
NR2C przewidywany udział poszczególnych gałęzi transportu w Europie
w wizji 2040 roku.
A. Adesiyun, A. Wysokowski, NR2C Workshop-Poland. Workshop for road transportation
innovation, Żmigród, listopad 2005; FEHRL Nowa Koncepcja Budowy Dróg – Wizja 2040. Projekt NR2C – projekt realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej; FEHRL
Vision 2025 for Road Transport in Europe, Brussels.
1

Infrastruktura komunikacyjna jako jeden z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie

69

Rysunek 1. Udział poszczególnych gałęzi transportu w Europie w wizji 2040 roku
– opracowany w ramach projektu UE

Źródło: A. Adesiyun, A. Wysokowski, NR2C Workshop-Poland. Workshop for road transportation innovation, Żmigród, listopad 2005; FEHRL Nowa Koncepcja Budowy Dróg – Wizja 2040. Projekt NR2C – projekt
realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Trzeba wyraźnie zauważyć, że Polska, mając centralne położenie w Europie,
leży tym samym na szlaku komunikacyjnym z zachodu na wschód Europy (Portugalia, Hiszpania – Białoruś, Rosja) oraz z północy na południe (Norwegia, Szwecja
– Austria, Włochy) – co przedstawiono na rysunku 2 i 3. Tym samym szczególnego
znaczenia w tym kontekście nabierają linie komunikacyjne Berlin (D) – Moskwa
(RUS), Drezno (D) – Kijów (UA), Sztokholm (S) – Praga (CZ), Helsinki (FIN)
– Wiedeń (A).
Rysunek 2. Układ sieci dróg kołowych w Europie i w Polsce
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Rysunek 3. Układ sieci linii kolejowych w Europie i w Polsce



Wspomniany rozwój dotyczy zarówno dróg kołowych jak i linii kolejowych. Jest
oczywistym, że następuje również intensyfikacja połączeń lotniczych i związana
z tym budowa infrastruktury lotniskowej oraz żeglugi śródlądowej i morskiej.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, obecna gęstość sieci w Polsce
odbiega od przeciętnych występujących w innych krajach Unii Europejskiej. Przykładem mogą być wskaźniki gęstości sieci kolejowej dla przykładowych państw
Europy Środkowej przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Wskaźniki gęstości sieci kolejowej dla państw Europy Środkowej
Państwo
Polska

Długość linii [m] na 1 km² powierzchni
64

Niemcy

120

Czechy

101

Słowacja

75

Węgry

85

Austria
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Jak widać z przedstawionych powyżej informacji, istnieje duża potrzeba modernizacji rozbudowy i budowy nowych, nowoczesnych ciągów komunikacyjnych.
Dotyczy to zarówno sieci dróg ekspresowych i autostrad jak i linii kolejowych,
w tym kolei dużych prędkości. Program budowy autostrad w Polsce, opracowany
został pod koniec lat 90. XX w. Mimo wielu modyfikacji, jest w dalszym ciągu konsekwentnie realizowany. Większość zmian wprowadzonych do pierwotnej wersji
programu dotyczy terminów ukończenia poszczególnych odcinków (a także wy-
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kreślenia z początkowego planu budowy autostrady A3). Sieć autostrad rozbudowywana jest obecnie z pomocą dotacji pochodzących z programów celowych Unii
Europejskiej2.
Podobnie w przypadku linii kolejowych, szczególnie linie objęte umowami międzynarodowymi są sukcesywnie modernizowane dla osiągnięcia docelowych standardów i zapewnienia interoperacyjności sieci kolejowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnej
i w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości.
W 2005 r., po latach dyskusji powstał w Polsce realistyczny program budowy linii dużych prędkości, przynajmniej w perspektywie do 2030 r. Zakłada on budowę
nowej linii z Warszawy przez Łódź, a dalej z rozgałęzieniem do Wrocławia i Poznania i włączenie do niej istniejącej już linii CMK, której profile umożliwiają jej adaptację do prędkości co najmniej 250 km/h. Jednocześnie ma powstać nowa linia
z Krakowa w okolice Tymbarka o wysokich parametrach technicznych, włączając
efektywnie południowo-wschodnie krańce Polski w krajową sieć szybkich połączeń
kolejowych. W ten sposób powstałaby w Polsce, wraz z innymi zmodernizowanymi
liniami, nowoczesna, na miarę początku XXI wieku, sieć kolejowa, która połączy
prawie wszystkie ośrodki regionalne3.
Pod względem wielkości inwestycji, budowa przyjętych w planie nowych linii
i modernizacja istniejących ustępuje programowi budowy autostrad (patrz rys. 1),
ale jej efekty w przeliczeniu na zainwestowane środki będą dużo wyższe. Nawet
dobrze rozbudowana sieć autostrad może zapewnić średnią prędkość podróży
między centrami miast nie większą niż 80–90 km/h. System kolei dużych prędkości
składający się nawet w dużej części z linii tylko zmodernizowanych daje możliwość
osiągnięcia średniej prędkości od stu kilkudziesięciu do 250 km/h. Dla przykładu
realizacja układu linii dużych prędkości umożliwi przejazd ze stolicy Polski (Warszawy) do stolicy Niemiec (Berlina) w czasie 3 godzin.

Infrastruktura drogowa
Jak już wspomniano we wprowadzeniu, wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii
Europejskiej spowodowało znaczące zwiększenie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednocześnie na rozwój naszego kraju przeznaczone zostały znaczne
środki pochodzące z funduszy europejskich. Wszystko to przyniosło efekt w postaA. Wysokowski, C. Madryas, L. Skomorowski, 2010; Development of the transport infrastructure in Poland with the application no-dig with CC-GRP materials, International No-Dig
2010 28th International Conference and Exhibition 8–10 November, Singapore.
3 Ibidem.
2
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ci zwiększenia liczby inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w Polsce, dzięki
czemu rynek budowlany od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej należy
do najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki4. Należy w tym miejscu podkreślić, że rozwój budownictwa, w tym drogownictwa, ma podstawowy wpływ na wielkość zapotrzebowania na materiały budowlane i surowce skalne, z których są produkowane. Można zaobserwować znaczny wzrost ilości budowanych dróg, także,
ich jakość stoi na coraz wyższym poziomie5.
Autostrady są od wielu lat tematem niezliczonych rozpraw i debat. Są wszakże
wizytówką każdego kraju. W Polsce stan autostrad wzbudza jednak wiele
wątpliwości a ich ilość jest w dalszym ciągu niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Jednakże, w ostatnich latach można zauważyć znaczącą poprawę stanu autostrad, a także zwiększoną dynamikę rozbudowy jej sieci na terenie kraju.
Analizując dane obrazujące stan faktyczny dróg szybkiego ruchu, można
stwierdzić, iż największe przyspieszenie budowy dróg ekspresowych i autostrad
odnotowano od 2004 (od momentu przystąpienia do struktur UE), tendencja ta
utrzymuje się do dnia dzisiejszego6.
Z prognozy natężenia ruchu na drogach krajowych na lata 2004, 2010, 2015
oraz 2020, które zostały sporządzone na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu
z roku 2000 (na podstawie www.siskom.waw.pl) wynika, że po polskich drogach
w 2010 roku poruszało się średnio niemal o połowę więcej pojazdów niż w 2000
roku. Natomiast rok 2020 zapowiada kolejny dwukrotny wzrost natężenia ruchu
na sieci dróg krajowych7.
Dane te same wymuszają modernizację istniejących i budowę nowych dróg kołowych w naszym kraju, co ma również bezpośrednie przełożenie na rozwój poszczególnych regionów, w tym województwa lubuskiego.

Materiał informacyjny dotyczący Programowania Nowej Perspektywy Finansowej
2014–2020, z uwzględnieniem priorytetów Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki
Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2014.
5 P. Jonak, Dynamika rozwoju drogownictwa w Polsce w ostatnim XX-leciu, praca dyplomowa studiów podyplomowych Nowoczesne Budownictwo Drogowe NBD, promotor: dr hab.
inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Zielona Góra, luty 2011; Transport – wynik działalności z lat
1991–2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009; Budownictwo drogowe w Polsce 2009.
Prognozy rozwoju na lata 2009–2012. Raport Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa 2009.
6 P. Jonak, Dynamika rozwoju…, op. cit.
7 M. Karolak, Generalny pomiar ruchu na drogach krajowych w woj. Lubuskim, praca dyplomowa studiów podyplomowych Nowoczesne Budownictwo Drogowe NBD, promotor: dr hab.
inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Zielona Góra, luty 2011.
4
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Infrastruktura kolejowa
Porównując ją z sektorem drogowym – niestety gorzej wygląda sytuacja ze „stalowymi drogami”. Wyraźnie widać regres w tym segmencie infrastruktury komunikacyjnej. Nawet wstąpienie do struktur Unii Europejskiej nie dało znaczącej poprawy i budowy nowych trakcji kolejowych. Wszystkie te czynniki wpłynęły na
słabnącą konkurencyjność transportu kolejowego w porównaniu do samochodowego.
Gospodarka wydobywcza na południu kraju wyraźnie się „skurczyła”, co bezpośrednio przekłada się na zapotrzebowanie na transport kolejowy. Na północy,
z portów morskich ładunek częściej transportowany jest samochodami ciężarowymi, które wypierają wolniejszy i bardziej zawodny transport kolejowy.
Szanse na poprawę tej sytuacji należy upatrywać w funduszach strukturalnych
z UE. Opytmistycznie można patrzeć w najbliższą przyszłość, gdyż ostatnie 2 lata
przyniosły znaczną poprawę sytuacji8.
Inwestycje modernizacyjne realizowane na kolejach polskich od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych dotyczyły głównie linii w paneuropejskich korytarzach
transportowych. Linie te są obecnie elementem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
Proces modernizacji linii kolejowych, zdaniem autora, ulegnie zasadniczemu
przyspieszeniu. Zakres modernizacji będzie zróżnicowany i będzie zależał od docelowego przeznaczenia linii. W ramach modernizacji linii kolejowych przebudowie będą podlegały węzły kolejowe, szczególnie te, które obecnie stanowią wąskie
„gardła” na sieci kolejowej.
Według Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2020 roku9 modernizacja będzie obejmowała zarówno rozbudowę układów torowych (na przykład
nowe tory, nowe połączenia torowe, w tym połączenia bezkolizyjne), jak i budowę
nowych systemów sterowania i zarządzania ruchem. Skoordynowane działania
w tym zakresie pozwolą na wzrost przepustowości i poprawę płynności ruchu.
W diagnozie obecnego stanu transportu kolejowego w Polsce należy stwierdzić, że najważniejszym czynnikiem hamującym rozwój jest degradacja infrastruktury. Przejawami tej degradacji są ograniczone prędkości maksymalne na znacznej części sieci kolejowej. Prędkości te są w wielu przypadkach znacznie mniejsze
od prędkości konstrukcyjnych, jakie niegdyś obowiązywały na poszczególnych
odcinkach.
P. Jonak, Dynamika rozwoju..., op. cit.
Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, sierpień 2008.
8
9
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Z uwagi na bardzo zły stan infrastruktury kolejowej oraz wieloletnie zaległości
w naprawach oraz w bieżącym utrzymaniu, inwestycje odtworzeniowe będą stanowiły podstawowe działanie niezbędne do przywrócenia w skali sieci kolejowej normalnych parametrów eksploatacyjnych, zarówno w kategoriach prędkości rozkładowej, jak i nacisku osi10.
Rysunek 4. Prognozowane prędkości na sieci kolejowej Polski – rok 2030

Źródło: Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, sierpień 2008.

Najszerszy zakres działań inwestycyjnych będzie dotyczył projektów dotyczących budowy nowej infrastruktury kolejowej.
Przykład perspektywy docelowych prędkości na polskich liniach kolejowych
w roku 2030 z uwzględnieniem województwa lubuskiego przedstawiono na rysunku 4.

10

Ibidem.
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Transport wodny – żegluga śródlądowa i morska
Jak już wspomniano, właściwy rozwój gospodarczy regionu czy kraju wymaga jednocześnie harmonijnego współdziałania tych podsystemów na zasadach
współczesnej logistyki. Po latach walki konkurencyjnej pomiędzy poszczególnymi
gałęziami transportu, obecnie występuje tendencja do ich współdziałania i wzajemnego uzupełniania się. W Polsce, mimo korzystnych warunków naturalnych
i uwarunkowań geograficznych, żegluga śródlądowa ma niestety „marginalne”
znaczenie w całym systemie transportowym naszego kraju11.
Należy stwierdzić, że w zachodnich krajach UE, a także wielu innych rozwiniętych krajach, transport śródlądowy traktowany jest, jako równorzędny podsystem
w stosunku do innych rodzajów transportu. Wynika to z wielu zalet tego transportu, takich jak:
– niski poziom emitowanych zanieczyszczeń,
– niska energochłonność,
– niska emisja hałasów,
– duża oszczędność w zajmowaniu dodatkowej powierzchni terenu.
W krajach UE transport śródlądowy uważa się za system posiadający największe rezerwy. W prognozie rozwoju transportu krajów UE zakłada się, że transport
śródlądowy będzie tym systemem, który powinien przejąć dużą część ładunków.
Cechy i predyspozycje preferują jej rozwój w systemie transportowym Unii Europejskiej, w ramach zalecanej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Żegluga śródlądowa wraz z morską, a w szczególności z żeglugą bliskiego zasięgu
oraz transportem kolejowym, zostały uznane za te proekologiczne gałęzie transportu, które wymagają szczególnej troski i wsparcia w wymiarze europejskim.
W Polsce obecnie poziom wykorzystania żeglugi śródlądowej jest dość niski. W naszym regionie – rejonie środkowej Odry, we współpracy z niemieckimi partnerami,
transportuje się głównie materiały budowlane, węgiel i wyroby metalowe12.
Przez wiele lat uważano, że transport śródlądowy jest szczególnie korzystny
przy transporcie dużych ilości ładunków masowych. Ostatnie lata wykazują, że jest
on również konkurencyjny przy przewozie kontenerów i innych jednostek ładunkowych. Wynikiem tego jest powstanie i rozwój regularnych linii żeglugowych na
drogach wodnych Europy, których mapę przedstawiono na rysunku 5.
11 J. Winter, Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. II, red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz i P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
12 W. Paprocki, J. Pieriegud, Wybrane zagadnienia przyszłego rynku usług transportowych
na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Referat na 5. Międzynarodowe Kolokwium Odra 2001, Wrocław,
19 października 2001; J. Winter, Perspektywy rozwoju..., op. cit.
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Rysunek 5. Główne szlaki wodne w Europie Środkowo-Wschodniej

Źródło: J. Winter, Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. II, red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz
i P. Żuber; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

Transport lotniczy
Od wielu lat istnieje dość ścisła korelacja tempa wzrostu lotniczych przewozów
pasażerskich z tempem wzrostu gospodarczego głównych gospodarek świata. Prognoza dla Polski, opracowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, zakłada systematyczny wzrost ruchu pasażerskiego. Została wykonana na podstawie historycznych
szeregów czasowych, przewidywanego realnego wzrostu PKB, a także przy
uwzględnieniu współczynnika mobilności13.
Na rysunku 6 przedstawiono prognozę oraz dynamikę ruchu lotniczego dla
Polski na lata 2010–2030.
Rynek transportu lotniczego w Polsce będzie coraz bardziej zróżnicowany, pogłębi się i wzbogaci jego segmentacja. Sprzyjać temu będą postęp techniki w dziedzinie transportu lotniczego i środków informatycznego komunikowania się oraz
intensyfikacja procesów globalizacyjnych.

13

D. Tłoczyński, Kierunki Rozwoju Transportu Lotniczego, Uniwersytet Gdański, 2012.
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Rysunek 6. Prognoza oraz dynamika ruchu lotniczego dla Polski na lata 2010–2030

Rysunek 6. Prognoza oraz dynamika ruchu lotniczego dla Polski na lata 2010-2030
Źródło: D. Tłoczyński, Kierunki Rozwoju Transportu Lotniczego, Uniwersytet Gdański, 2012.

Wobec zakładanych perspektyw rozwoju i segmentacji rynku, połączenia długodystansowe będą obsługiwane przez dużych przewoźników lotniczych, natomiast na połączeniach kontynentalnych i krajowych transport lotniczy będzie konkurował przede wszystkim z pociągami dużych prędkości. Dlatego ważną rolę
będą odgrywać połączenia dolotniskowe zapewniające szybkie skomunikowanie
portu lotniczego z regionem14.
Należy podkreślić, iż decyzja co do rodzaju podejmowanych inwestycji w zakresie stworzenia i rozbudowy infrastruktury transportu lotniczego w Polsce poprzedzona musi być niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi, a także zaistnieniem określonych warunków, które uzasadniałyby funkcjonowanie portów
lotniczych w różnych częściach kraju.
Należy jednak podkreślić, że nie jest możliwe czerpanie w pełni korzyści z istnienia infrastruktury lotniskowej bez jej odpowiedniego skomunikowania z układem transportowym innych gałęzi transportu.
Dla jakości transportu lotniczego kluczowe znaczenie ma regionalna i lokalna
dostępność portów lotniczych, dzięki rozbudowanej sieci infrastruktury transportu
drogowego i transportu publicznego, w tym kolei15. W analizach dotyczących lubuIbidem.
M. Wasilewski, Perspektywy rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Polsce Wschodniej – wstęp do dyskusji. Polski Rynek Transportu Lotniczego – portal lotniczy 08/2012, http://
www.prtl.pl/porty_lotnicze_artykuly/9494.
14
15
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skiego portu lotniczego, z pewnością duże znaczenie będzie miało korzystne jego
położenie geograficzne. Może on ponadto stanowić port przesiadkowy.

Zagadnienia ekologiczne
Przy zrównoważonym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, nie da się pominąć również zagadnień ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, tak
potrzebnych dróg kołowych i linii kolejowych, jak też i ich modernizacji.
Jak ogólnie wiadomo, budowa szlaku komunikacyjnego stanowi poważną ingerencję w przestrzeń przyrodniczą, która zajmowana jest przez szereg ekosystemów różnego typu, tworzących w środowisku zintegrowany, dynamiczny układ.
Ingerencja ta przejawia się przede wszystkim w zwiększaniu fragmentacji terenu
przez efekt barierowy, prowadzący do zmniejszenia powierzchni bytowania zwierząt oraz do przerwania ich szlaków migracyjnych. Dotyczy to w szczególności
wzrostu dopuszczalnych prędkości na szlakach komunikacyjnych, a co za tym idzie
wydzielania dróg i kolei. Jest to wymuszone względami bezpieczeństwa użytkowników. Zdaniem autora, problem minimalizacji efektu barierowego powinien być
uwzględniany już na etapie wstępnego projektowania inwestycji, a nawet dużo
wcześniej. Dotyczy to również wysokości środków finansowych przeznaczonych na
te cele, które wydają się wciąż niewystarczające.
Zdaniem autora, bardzo istotną rolę w minimalizacji problemu wypadkowości
na szlakach komunikacyjnych może odegrać stworzenie przez grupę interdyscyplinarnych specjalistów opracowania w formie odpowiednich zaleceń, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby kwestie związane z projektowaniem, budową
i utrzymaniem przejść dla zwierząt w ciągu różnych linii komunikacyjnych. Autor
niniejszego artykułu od wielu lat zwraca uwagę na fakt, iż dostępne opracowania
w tym zakresie nie zaspokajają w pełni potrzeb tych wszystkich osób i instytucji,
które w swojej pracy zawodowej czy też naukowej przyczyniają się każdego dnia
do łagodzenia negatywnego wpływu infrastruktury transportowej na życie dzikich
zwierząt16.
Należy zwrócić uwagę na istotę problemu, która znajduje swoje miejsce w działaniach proedukacyjnych, realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim w ra16 A. Wysokowski, Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt – dokument ujednolicający problematykę, VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska
i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym, Kazimierz Dolny 2014; Materiały konferencyjne
XII Świątecznej Drogowo-mostowej Żmigrodzkiej Konferencji Naukowo Technicznej pt. Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Żmigród, grudzień 2013, Infrastruktura
Komunikacyjna Żmigród – Wydawnictwo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Kraków.
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mach nauczania przyszłych inżynierów w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
Dla przykładu, w laboratorium Zakładu Dróg i Mostów Instytutu Budownictwa
UZ znajdują się liczne modele dydaktyczne przejść dla zwierząt, oraz inne elementy wykorzystywane przy budowie ekologicznej infrastruktury komunikacyjnej
w naszym regionie i kraju.

Dalsze tendencje rozwojowe w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej
i jej utrzymania
Jak widać z przedstawionego omówienia potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce, są one nadal bardzo duże. Realizacja obiektów infrastruktury komunikacyjnej wymaga i wymagała będzie zastosowania szerokiej gamy nowoczesnych technologii. Już obecnie notuje się w Polsce intensywny
rozwój w tym zakresie i należy stwierdzić, że praktycznie wszystkie światowe nowości z tych technologii zostały już wdrożone. Wymaga to wielu badań, analiz
i szkoleń tak, aby prace te przebiegały efektywnie pod względem technicznym
i ekonomicznym17. Stosowane w Polsce materiały i sposób ich wbudowywania uregulowany jest w pełni wdrożonymi nowoczesnymi przepisami, normami i procedurami, w tym z ostatnio wdrożonymi normami dotyczącymi projektowania z rodziny
eurokodów18. W obliczeniach wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia światowe
w tym zakresie tak, aby konstrukcje spełniały postawione im wymagania użytkowe
– w tym odnośnie nośności i trwałości. Na zakończenie należy podkreślić, że coraz
więcej uwagi zwraca się obecnie również w Polsce na zagadnienia ekologiczne przy
przedmiotowych inwestycjach, zarówno budując przejścia dla zwierząt, jak i minimalizując wpływ realizacji inwestycji na środowisko naturalne
Podsumowując dotychczasowy okres realizacji inwestycji w naszym kraju, należy jednoznacznie stwierdzić, że nastąpiła dynamika rozwoju infrastruktury, jako
całości. Jeśli podzielimy przedmiotową infrastrukturę na dwa osobne segmenty –
na drogową i kolejową w naszym regionie to można zauważyć, że znacznie większy
postęp odnotowała infrastruktura drogowa pod względem jakości wykonania i ilości dróg w kilometrach (np. droga ekspresowa S3).

17 A. Wysokowski, Technical and economic effectiveness of using trenchless technologies in
constructing roads and railway infrastructure, Underground Infrastructure of Urban Areas 2
Balkema Book, Taylor&Francis Group, London 2012.
18 A. Wysokowski, Current problems of durability in civil engineering structures of transport
infrastructure. 6th International Conference on Safety and Durability of Structures University of
Environmental and Life Sciences Wrocław, Poland, May 2014.
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W dalszej perspektywie należy się spodziewać intensywnego, bardziej równomiernego rozwoju wszystkich gałęzi sektora komunikacji i tym samym stworzenia
zharmonizowanego systemu transportowego w naszym kraju. Zakłada się, że zakres techniczny inwestycji odtworzeniowych dotyczących linii kolejowych będzie
dotyczył przede wszystkim nawierzchni kolejowej i w typowych przypadkach będzie obejmował naprawę główną nawierzchni (wymianę poszczególnych elementów) lub naprawy bieżące. Równocześnie odtworzenie linii powinno być realizowane kompleksowo (m.in. systemy odwodnienia, podtorze, uszkodzone lub
wyeksploatowane obiekty inżynieryjne oraz wyeksploatowane rozjazdy i skrzyżowania z drogami kołowymi)19.
W nowej perspektywie, zdaniem autora, dużo większa uwaga powinna być skupiona na właściwym utrzymaniu wybudowanej już infrastruktury. Wynika to z faktu, że infrastruktura transportowa to ogromny majątek narodowy i właściwa diagnoza, a także odpowiednie utrzymanie i zabiegi wykonane w odpowiednim czasie,
dają wymierne korzyści społeczne, ale też i co ważne – finansowe.
Zdaniem autora, niedoceniana w naszym kraju żegluga śródlądowa, to nie tylko niższe koszty usług transportowych, najmniejsza szkodliwość ekologiczna, duży
potencjał jednorazowy (duże przestrzenie ładunkowe), bezwzględnie najbardziej
bezpieczny rodzaj transportu, ale transport niezawodny20. Należy również kontynuować studia nad powiązaniami żeglugi odrzańskiej z europejskimi systemami
transportu wodnego, w tym w szczególności zespołem portów Szczecin–Świnoujście, dla którego Odra wraz ze swoją infrastrukturą i powiązaniami stanowi naturalne zaplecze, z regionem portów Morza Północnego.
Podsumowując, należy stwierdzić, że infrastruktura komunikacyjna w nowej
perspektywie będzie nadal odgrywać kluczową rolę gospodarczą, polityczną i społeczną zmieniając terytorialną strukturę z dużych europejskich korytarzy również
na sieci lokalne dotyczące poszczególnych regionów – w tym naszego województwa
lubuskiego.
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Wiesław Hładkiewicz

Pogranicze polsko-niemieckie
w okresie transformacji1

Streszczenie
Powyższy artykuł dotyczy przeobrażeń społeczno-gospodarczych i politycznych na pograniczu
polsko-niemieckim. Uwagi wiążą się głównie z obszarem działalności euroregionu Sprewa-NysaBóbr. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, na tym obszarze nastąpiły głębokie zmiany strukturalne. Znikła granica polsko-niemiecka, ożywiły się kontakty indywidualne oraz zbiorowe Polaków
i Niemców. Zasadnicze zmiany nastąpiły w mentalności obu narodów. Polacy i Niemcy coraz rzadziej dyskutują o drugiej wojnie światowej, a coraz częściej o wzajemnym pojednaniu i zrozumieniu, które ujawnia się w sferze kultury, nauki i oświaty, a przede wszystkim gospodarki.

Pogranicze, jako terytorium dwóch państw, stanowi ważne zagadnienie badawcze dla reprezentantów wielu dyscyplin naukowych i historyków, politologów, socjologów, ekonomistów, językoznawców, wreszcie prawników2. Jest to obszar,
gdzie występują w specyficznej postaci zjawiska, procesy z różnych sfer życia społecznego, politycznego i gospodarczego.
Pogranicze jest obszarem, gdzie ścierają się interesy narodowe i państwowe, przenikają kultury, idee, systemy wartości3. Obszar taki może być źródłem napięć i konfliktów (nawet zbrojnych), ale także stymulować wzajemne zbliżenie i współpracę.
W aspekcie historycznym można mówić o pograniczach ukształtowanych od
dawna, jak też nowych, które powstały w bliskiej lub bardzo bliskiej perspektywie
1 Za pomoc w opracowaniu technicznym artykułu dziękuję panu Tomaszowi Mikierze
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2 R.B. Woźniak, Rozwój i stan socjologów pogranicza w Polsce, [w:] Ekologia Pogranicza.
II Polsko-Niemiecka Konferencja naukowa, Gorzów Wlkp.–Łagów 1997.
3 A. Kwilecki, Z pogranicza problematyki narodowej i międzynarodowej. Studia i szkice, Warszawa 1982.
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czasowej. Pogranicze polsko-niemieckie zaliczane jest do tej drugiej kategorii.
Ukształtowało się po zakończeniu II wojny światowej, w okresie wzajemnej wrogości narodów polskiego i niemieckiego.
Przed 1989 r. pogranicze Polski i NRD uważane było za obszar peryferyjny
i zaniedbany gospodarczo4. Podobna sytuacja występowała po stronie niemieckiej.
System polityczny oraz centralnie sterowana gospodarka, zarówno w Polsce jak
i w NRD nie sprzyjały rozwojowi pogranicza. Nie oznaczało to jednak, że władze
powiatów i gmin przygranicznych żyły obok siebie w absolutnej izolacji.
Współpraca była jednak oparta na wytycznych wynikających z programów partii rządzących PZPR i SED. O zakresie współpracy decydowało centrum ideologiczne i polityczne, a realizowały ją lokalne elity władzy5. Socjalistyczny system
gospodarowania oraz założenia ideologiczne (marksizm-leninizm oraz internacjonalistyczne wychowanie młodzieży) nie sprzyjał realnym kontaktom. Tej drogi
współpracy nie akceptowały szerokie kręgi Polaków i Niemców.
Jednakże wzajemne kontakty były kontynuowane, chociaż miały jedynie instrumentalny charakter. Sformalizowana współpraca była korzystna przede wszystkim
dla lokalnych elit politycznych i gospodarczych, szczególnie w latach siedemdziesiątych. Niewiele zmienił się natomiast wzajemny stosunek obu narodów. Spektakularne gesty, wyrażane w manifestacjach, deklaracjach i oświadczeniach o przyjaźni, nie zdołały przezwyciężyć nieufności i negatywnych stereotypów.
Nowe uwarunkowania i przesłanki dla współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu wystąpiły po 1989 r.6. Wiązały się one z upadkiem systemu komunistycznego w Polsce i NRD, zjednoczeniem Niemiec i rozpadem ZSRR. Transformacja
ustrojowa, jaka dokonała się w Polsce i byłej NRD, wywarła decydujący wpływ na
nową jakość stosunków polsko-niemieckich na pograniczu.
Obszar przygraniczny między Polską a Niemcami stał się specyficznym poligonem doświadczalnym7. Wzajemne kontakty zaczęto kształtować w oparciu o prawa gospodarki rynkowej, zasady demokracji i samorządności, przy wzajemnym
poszanowaniu suwerenności. Obszar przygraniczny od Szczecina po Jelenią Górę
znalazł się po 1989 r. w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej.
Pogranicze polsko-niemieckie po 1989 r. stopniowo zaczęło zatracać cechy obszaru peryferyjnego, stało się atrakcyjne, gdy chodzi o położenie terytorialne (bliT. Popławski, Peryferie a pogranicze, [w:] „Pogranicze”. Studia społeczne, t. V, Białystok 1996.
5 L. Koćwin, Polityczne determinanty polsko-wschodnio-niemieckich stosunków przygranicznych 1949–1990, Wrocław 1993.
6 C. Osękowski, H. Szczegóła, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji
1989–1997, Zielona Góra 1999.
7 W. Misiak, Europa regionalna. Procesy autonomizacji i integracji, Wrocław 1995.
4
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skość Berlina), inwestycje oraz dalsze perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego8. Stosunkowo w krótkim czasie zdołano przezwyciężyć na tym obszarze
wieloletnie opóźnienie gospodarcze i kulturalno-oświatowe.
Dynamiczny rozwój pogranicza polsko-niemieckiego po 1989 r. jest efektem
działalności wielu podmiotów. Należą do nich samorządy miast i gmin, euroregiony, administracja rządowa i specjalna byłych województw, liczne organizacje
pozarządowe, organizacje gospodarcze (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa). Szczególną role odgrywają euroregiony wspierające współpracę na pograniczu9.
Utworzenie poszczególnych euroregionów na pograniczu polsko-niemieckim
poprzedziły liczne kontakty oraz współdziałanie władz samorządowych i wojewódzkiej administracji rządowej. Polsko-niemieckie kontakty przygraniczne po
1989 r., często tych samych miast i gmin, co w latach wcześniejszych, nabrały jednak nowej jakości. Najszybciej porozumiewały się jednak władze lokalne, mieszkańcy natomiast pozostawali wobec siebie nieufni.
Powstanie euroregionów stworzyło jednak nowe szanse dla wzajemnego poznania się oraz przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów. Euroregiony stały się
szansą na rozwiązanie wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze społecznej i gospodarczej pogranicza polsko-niemieckiego. Wiele współpracujących ze sobą
miast i gmin swoje szanse wykorzystało. Świadczy o tym chociażby budowa oczyszczalni ścieków, remonty dróg, restauracje zabytków, rozbudowa bazy turystycznej
i hotelowej.
Budowa nowych przejść granicznych, dróg, obwodnic, oczyszczalni ścieków
i składowisk odpadów jest finansowana przez państwo oraz programy pomocowe Unii Europejskiej. Poszczególne projekty przygotowywane są przez PolskoNiemiecką Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Jej działalność wspierają trzy komitety: ds. Współpracy Przygranicznej,
ds. Współpracy Międzyregionalnej, ds. Programowania i Monitorowania Programów Phare CBS.
Ważnym elementem ponadlokalnej współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu stały się także Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki oraz
Związek Polskich Gmin Zachodnich. Ich kilkuletnia działalność dała wymierne
efekty. Przyniosły one najwięcej korzyści przede wszystkim małym i średnim
przedsiębiorstwom oraz lokalnym samorządom, zwłaszcza po polskiej stronie granicy, a także partnerskim miastom i gminom.
M. Eckert, Problemy rozwoju obszarów przygranicznych. Środkowe Nadodrze regionem
transgranicznym, Zielona Góra 1991.
9 C. Osękowski, H. Szczegóła, Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim 1991–1997,
Zielona Góra 1998.
8
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Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim stanowią istotny element procesu integracji europejskiej. Dotychczasowe doświadczenie krajów Europy Zachodniej (częściowo potwierdzone także w polskich warunkach), wskazują, że
o utworzeniu euroregionów decydowała przede wszystkim wspólnota interesów
oparta na przesłankach historycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.
Współpraca euroregionalna jest szczególną, posiadającą instytucjonalny charakter formą współpracy transgranicznej. Jest więc euroregion formalną strukturą
współpracy transgranicznej skupiającą przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego oraz partnerów gospodarczych i społecznych.
Ograniczone możliwości gospodarcze krajów, w których panował system centralizmu gospodarczego i społecznego, prowadziły, szczególnie na obszarach przygranicznych, do znacznych deficytów i stanu, który hamował dynamiczny rozwój
regionalny bazujący na dobrosąsiedzkiej współpracy.
Z tego punktu widzenia najistotniejsze potrzeby działania to:
1. Kooperacja i swobodne kontakty ludzi w regionach przygranicznych wymagają zwiększenia przepustowości granic, w związku z tym istnieje pilna potrzeba otwarcia granic w celu dalszego rozwijania współpracy gospodarczej,
jak też kontaktów turystycznych i kulturalnych.
2. Rozbudowa istniejących dróg komunikacyjnych (kolej, drogi samochodowe,
komunikacja powietrzna) oraz odnowienie i adaptacja przerwanych w przeszłości powiązań komunikacyjnych są decydującym warunkiem dla rozwoju
gospodarczego i społecznego pogranicza.
3. Poprawnie funkcjonująca gospodarka nie może istnieć bez wysoko rozwiniętej sieci telekomunikacyjnej. Należy więc rozbudować sieć telefoniczną
i komputerową.
4. Ważne problemy ekologiczne z dziedziny oczyszczania i utrzymania czystości powietrza, wody i gleb oraz zagrożenia dla zdrowia i środowiska powodowane nieograniczonym eksploatowaniem zasobów przyrody należy systematycznie usuwać wdrażając wypracowane wspólnie koncepcje działania.
Priorytetowym zadaniem w tym zakresie jest utrzymanie czystości rzek,
czystości powietrza i usunięcie szkód powstałych w środowisku naturalnym,
a przede wszystkim uporanie się z problemem wysypisk śmieci, hałd i wyrobisk górniczych.
5. Nauka i oświata są nośnikami postępu i rozwoju regionalnego. Istnieje
w związku z tym potrzeba rozbudowy szkolnictwa wyższego w regionie przygranicznym, jak również wspierania współpracy pomiędzy istniejącymi szkołami wyższymi, żeby tym samym dostosować poziom nauczania i badań naukowych do odbywającego się procesu zmian w strukturach funkcjonowania
szkół wyższych w Unii Europejskiej.
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6. Turystyka i wypoczynek są dla ludzi mieszkających na pograniczu, jak i gości,
ważnym elementem wpływającym na jakość warunków życia. Dziedziny te
wymagają na bazie współpracy transgranicznej dalszego rozwoju. Atrakcyjność krajobrazowa, liczne zabytki kultury, jak również określone zmiany
w strukturze przemysłu i rolnictwa, zmuszają do większego zainteresowania
turystyką jako jedną z dziedzin gospodarki w naszym regionie.
7. Do rozwoju multikulturalnej współpracy niezbędne jest umożliwienie wzajemnych kontaktów i porozumiewania się ludności, biorąc pod uwagę również mniejszości narodowe, grupy etniczne ze swoją szczególną tożsamością
kulturową. Pod tym względem ważne jest wspieranie wymiany kulturalnej
w dziedzinie sztuki, twórczości ludowej, teatru, ułatwienie komunikacji językowej, jak też pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Stworzenie wspólnego programu działania w wymienionych dziedzinach jest
warunkiem do rozwiązania istniejących problemów i rozwoju regionu. Wymaga
to jednak różnych form poparcia i pomocy ze strony krajów Wspólnoty Europejskiej.
Proces transformacji społecznej i gospodarczej na pograniczu polsko-niemieckim trwa nadal. Nie jest wolny od zagrożeń (przemyt, przestępstwa, prostytucja,
klęski żywiołowe). Wspólne przezwyciężanie tych zagrożeń wymusiło zmianę dawnych uprzedzeń i niechęci. Również gospodarka wolnorynkowa znacznie złagodziła wzajemne animozje Polaków i Niemców w sferze ekonomicznej.
Wiele pozostało jeszcze do zrobienia w sferze wymiany ludzi i instytucji, przede
wszystkim mającej na celu rozwój i współpracę w zakresie nauki, kultury, turystyki,
sportu i wypoczynku10. Wielką rolę mają tu do odegrania lokalni administratorzy
i liderzy11. Ich rolę na pograniczu polsko-niemieckim postrzegać należy jako działalność zmierzającą do rozszerzenia współpracy Polaków i Niemców w lokalnych
społecznościach.
Do szczególnych zadań liderów lokalnych w kreowaniu współpracy przygranicznej zaliczyć należy:
1. Rozbudzanie zainteresowań, upowszechnianie wartości, norm, wzorców zachowań i wytworów materialnych, które pobudzają obywateli do twórczej aktywności i kształtują bogatsze formy współżycia Polaków i Niemców na pograniczu.
2. Rozszerzanie więzi osobowych, kontaktów nieformalnych (indywidualnych),
integrowanie społeczności lokalnych po obu stronach granicy w sferze aktywności kulturalnej, gospodarczej i duchowej.
S.P. Dudziak, Kultura – dyfuzja – pogranicze – człowiek, „Pogranicze”. Studia społeczne,
t. V, Białystok 1996.
11 K. Dzieńdziura, Liderzy w społecznościach lokalnych, Zielona Góra 1994.
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3. Kształtowanie poczucia wartości i ważności, świadomości odrębności etnicznej i umiłowania własnej społeczności lokalnej, przyjmowania wspólnych
wartości i podejmowania wspólnych działań w tym zakresie poprzez kontakt
i wymianę.
4. Łączenie przeszłości z przyszłością, poprzez wydobywanie idei i wartości,
wydarzeń i ludzi, którzy działali na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.
5. Inspirowanie mieszkańców lokalnej społeczności do korzystania z dóbr kultury europejskiej.
6. Wskazywanie potrzeby opieki nad ochroną dóbr kultury – kościołów, kapliczek, krzyży, pomników, budynków o wielkiej wartości architektonicznej,
miejsc kultu religijnego.
7. Kreowanie współpracy gospodarczej poprzez tworzenie spółek polsko-niemieckich, popieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
Społeczna aktywność liderów w tym zakresie nie oznacza wcale rezygnacji,
bądź ograniczenia „polskości”. Dostrzegają oni potrzebę „bycia zakorzenionym”
w mniejszej przestrzeni: wsi, miasteczku, regionie. Obok Europy i Polski jako ojczyzny pragną mieć „małą ojczyznę” – przestrzeń osobistych i grupowych doświadczeń oraz przeżyć.
Ważne znaczenie w dostosowywaniu się gmin przygranicznych i euroregionów
do struktur europejskich odgrywają „kreacja” i „kooperacja”. Oznaczają one tworzenie od wewnątrz maksymalnych warunków wykorzystywania szans na współpracę z Niemcami i minimalizację skutków zagrożeń związanych z uczestnictwem
Polski w Unii Europejskiej.
Na obecnym etapie zaawansowania procesów transformacji ustrojowej i strukturalnej w układach lokalnych i regionalnych, „kreacja” oznacza w odniesieniu do
aktywności liderów: skuteczną działalność na rzecz dalszego rozwoju gmin i regionów przygranicznych, udział w dynamizowaniu polityki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz strategii rozwoju gmin i regionów.
Istotny element stanowi także udział liderów lokalnych w tworzeniu marketingu, a w tym promocji polskich gmin i regionów w Niemczech oraz na rynku europejskim.
Gdy chodzi o udział liderów w układach lokalnych i regionalnych, to priorytet
ma tutaj kooperacja. Oznacza rozwój współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej,
zawiązywanie partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, budowanie consensusu regionalnego, organizowanie lobbingu regionalnego.
Wymienione powyżej „pola” procesów kreacyjnych i kooperacyjnych w układach lokalnych i regionalnych są wzajemnie powiązane. „Kreacja bez współpracy”
i „współpraca bez kreacji” okazują się bowiem mało produktywne. Udział w tych
procesach liderów na pograniczu polsko-niemieckim jest bezsporny.
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Transformacja systemowa wprowadziła Polskę i jej regiony do gospodarki europejskiej, a także światowej. Dotyczy to wymiany dóbr konsumpcyjnych, usług,
kapitału, technologii informatycznych. Najbardziej podatne na wpływy zewnętrzne stały się wielkie miasta i regiony przygraniczne, usytuowane wzdłuż zachodniej
granicy Polski.
Rozpoznanie i analiza współczesnych tendencji i mechanizmów rozwoju społeczno-gospodarczego są szczególnie ważne dla regionu lubuskiego, który usytuowany jest w pobliżu czterech wielkich aglomeracji miejskich (Berlina, Drezna,
Szczecina, Wrocławia)12. Jest ono jednym z trzech polskich województw położonych bezpośrednio przy granicy z Niemcami, która jednocześnie jest – i pozostanie
przez kilka następnych lat – obszarem granicznym Polski z Unią Europejską.
Regiony mogą podążać dwiema drogami rozwoju: tzw. „wysoką drogą”, na której region uzyskuje wysoką konkurencyjność w segmencie pierwszym (innowacyjnym), lub też drogą niską, na której region konkuruje niskimi kosztami produkcji
wyrobów o niższym zaawansowaniu technologicznym. Jednak „droga wysoka”
może dotyczyć pewnej tylko części polskiej gospodarki i niektórych polskich układów terytorialnych – głównie dużych miast.
Niski poziom rozwoju technologicznego gospodarki regionu lubuskiego oraz
kapitałowa i technologiczna przewaga wyżej rozwiniętych sąsiadów – głównie regionów niemieckich – stanowi istotne zagrożenie trwałego zepchnięcia regionu na
„drogę niską”. Zagrożenie to jest potęgowane tym, że w globalnej konkurencyjnej
gospodarce obowiązują inne kryteria działań niż w tradycyjnej gospodarce przemysłowej.
Regiony konkurencyjne są w stanie zaoferować producentom wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, sprawne zaplecze naukowo-badawcze, nowoczesną infrastrukturę wiążącą region ze światem, dobrze rozbudowaną sieć instytucji wspierania przedsiębiorczości, zróżnicowane i bogate możliwości kooperacji miejscowych
firm z partnerami zagranicznymi13.
W znacznie mniej korzystnej sytuacji znajdują się regiony słabo dostępne, posiadające zasoby proste – a więc nadwyżki słabo wykształconej siły roboczej czy
niewykorzystane możliwości produkcyjne tradycyjnych, wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Traci także na znaczeniu finansowa pomoc publiczna udzieStrategia rozwoju województwa lubuskiego, Wyd. Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, marzec 2001.
13 Na konkurencyjność regionów wpływają dwa sprzężone ze sobą zjawiska: konkurencyjność firm w nich zlokalizowanych oraz zdolność samych regionów do przyciągania nowego
kapitału (tworzącego miejsca pracy i dochody) oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników
zdolnych do wytwarzania innowacji i stosowania nowych, zaawansowanych technologii oraz do
zarządzania wielkimi korporacjami. Oba te ujęcia konkurencyjności ściśle się ze sobą wiążą.
12
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lana bezpośrednio producentom, jest ona bowiem z reguły przejściowa i w dłuższym czasie nie jest w stanie zrekompensować potrzeb otoczenia.
Dalszy rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego – które stanowi integralną część gospodarki Polski – będzie prawidłowy w coraz większym stopniu, w miarę intensyfikowania się związków gospodarki kraju i regionu z gospodarką europejską i światową14. Prawidłowości te wyznaczają kierunki działań,
które powinny być w regionie podjęte, jeżeli ma on zwiększać i utrwalać swoją
pozycję konkurencyjną w międzynarodowym systemie gospodarczym.
Włączenie do Polski ziem zachodnich, wytyczenie granicy na Odrze i Nysie
oraz niemal całkowita wymiana ludności w wyniku powojennych wysiedleń i przesiedleń, stworzyły w tym regionie zupełnie nową sytuację15. Powstały po wojnie
europejskiej układ geopolityczny oraz „zimna wojna” spowodowały zamknięcie
granicy zachodniej i odcięcie wielu obszarów i miast obecnego województwa lubuskiego od ich naturalnego zaplecza. Pojawiły się miasta podzielone, jak np. Gubin/
Guben, Słubice/Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn/Küstrin-Kietz, struktury w znacznym stopniu pozbawione możliwości pełnego rozwoju.
Przez okres wielu lat region znajdował się na peryferiach państwa polskiego
i w znacznej mierze był wykorzystywany jako wojskowa baza Armii Radzieckiej.
Okoliczności te wpłynęły na mniejszy zakres industrializacji niż w wielu innych
regionach Polski. Przez długi czas granica była czynnikiem wyraźnie niekorzystnym dla rozwoju województwa, ponieważ jej przenikalność oraz ograniczenia
w osiedlaniu się w strefie nadgranicznej uniemożliwiały jej ekonomiczne wykorzystanie. Dopiero w początkach lat siedemdziesiątych, wskutek umowy między Polską a NRD, granica została na kilka lat częściowo otwarta dla ruchu osobowego,
ale struktura socjalistycznej gospodarki w obu krajach nie pozwalała na większą
wymianę handlową ani na poważniejszą współpracę transgraniczną.
Zjednoczenie Niemiec oraz transformacja Polskiej gospodarki stworzyły warunki dla szerokiej wymiany handlowej oraz współpracy transgraniczej w miastach
podzielonych i na obszarach sąsiednich. Granica przestała dzielić, a województwo
lubuskie uzyskało szansę szybkiej integracji z przestrzenią europejską. Region
osiągnął już bardzo wiele na tej drodze. Przystąpiono do opracowywania wspólnych planów rozwoju np. planów przestrzennego zagospodarowania. Powstały instytucje międzynarodowe, w tym euroregiony organizujące polsko-niemiecką
współpracę miast i gmin, a także instytucje edukacyjne (Europejski Uniwersytet
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicom w Słubicach) oraz proR.B. Woźniak, Pogranicze i współczesny świat globalny w perspektywie badań socjologicznych, [w:] Ekologia pogranicza. Studia i materiały, nr 1–2, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 10–24.
15 Zob. szerzej: W. Markiewicz, Integracja „Ziem Odzyskanych” z Macierzą jako czynnik
współczesnego rozwoju Polski, „Kultura Wsi”, 1998, nr 26, s. 129–138.
14
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mujące współpracę gospodarczą (np. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania
Gospodarki).
Biorąc pod uwagę wzrastający ruch osobowy i towarowy oraz położenie regionu na głównej, środkowej osi tranzytowej wschód-zachód, liczba przejść granicznych i ich przepustowość jest nadal za mała, a czas oczekiwania na odprawę, szczególnie w ruchu towarowym, często bardzo długi. Oddanie do użytku terminali
w Świecku, a także zakończenie budowy terminalu w Olszynie i dużego przejścia
drogowego w Rubinku-Sękowicach oraz inne, doprowadziły na przejściach granicznych do poprawy sytuacji.
Handel przygraniczny (w tym bazarowy), który w początkach lat 90. rozwinął
się na dużą skalę po polskiej stronie granicy, przyniósł wiele niewątpliwych korzyści gminom nadgranicznym (wpływy budżetowe, miejsca pracy w handlu i usługach, rozwój indywidualnej przedsiębiorczości). Nie wywołał on jednak niestety
większych efektów w postaci trwałych inwestycji produkcyjnych w regionie.
W znacznej mierze handel ten prowadzili przedsiębiorcy z innych stron Polski, co
powodowało transfer części środków poza region, a zyski osiągnięte przez przedsiębiorców lubuskich zostały w większości przeznaczone na konsumpcję, budownictwo mieszkaniowe i rozbudowę placówek handlowych. Obecnie nastąpił regres
działalności handlowej. spowodowany wyrównaniem się cen po obu stronach granicy oraz wzrostem wymagań jakościowych ze strony kupujących, jak również coraz lepszą ofertą handlową po stronie niemieckiej.
Wymiana przygraniczna, a szczególnie świadczenie usług po polskiej stronie,
może nadal być istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki lokalnej w miastach
przygranicznych, zwłaszcza po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. Konieczne
jest jednak rozwinięcie wyspecjalizowanych usług wyższego rzędu (np. medycznych, także biznesowych), a więc droższych, które mogą być oferowane po cenach
niższych niż ceny analogicznych usług świadczonych przez firmy niemieckie.
Wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do większej integracji regionu z sąsiednią Brandenburgią oraz powstania międzyregionalnego rynku pracy
i usług, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie Zachodniej. W procesach tych należy upatrywać nowych, korzystnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego (dostęp Polaków do rynków pracy
w krajach Unii Europejskiej).
Współpraca zagraniczna była i jest szczególnie ważna dla regionu lubuskiego,
wobec postępującej integracji europejskiej, w tym rozszerzenia Unii Europejskiej
na wschód. Mimo ograniczonych możliwości prowadzenia polityki regionalnej
przed reformą administracyjną, oba byłe lubuskie województwa – gorzowskie
i zielonogórskie – od początku lat dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczyły
w różnych formach współpracy zagranicznej, należąc w tej dziedzinie do przodują-
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cych regionów kraju. Stanowi to dobrą podstawę do kontynuowania i rozszerzania
współpracy międzyregionalnej województwa lubuskiego.
Kontakty regionalne i lokalne województwa lubuskiego obejmują wielu partnerów nie tylko w Europie, przybierając różne formy: misji gospodarczych, międzynarodowych targów, wystaw, konferencji i seminariów, bezpośredniego współdziałania miast i gmin partnerskich, instytucji i organizacji pozarządowych. Mimo,
iż województwo nie jest jak dotąd formalnie członkiem organizacji międzynarodowych, reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez np. Zrzeszenie Regionów Europy.
Obszarem, na którym rozwój kontaktów polsko-niemieckich z innymi krajami
europejskimi regionu lubuskiego następuje stosunkowo szybko, jest kultura i nauka. Wymagają one coraz większych nakładów finansowych, są to sfery życia,
w których społeczeństwo regionu oraz społeczeństwo europejskie mają szansę na
partnerski układ16.
Istotne jest przy tym, że na tle obciążeń przeszłością, negatywnych ocen „niemieckości”, właśnie kultura niemiecka jest postrzegana jako ważny atut w europejskim dorobku cywilizacyjnym, godny podziwu i szacunku. Przed wiekami
mieszkańcy regionu lubuskiego studiowali m.in. w Heidelbergu i Frankfurcie nad
Odrą. W Zielonej Górze urodził się znany malarz Tadeusz Kunze, w Wolsztynie
pracował Robert Koch, a w Lubsku mieszkał noblista Gerard Domaga.
Szczególne znaczenie we współpracy transgranicznej zajmuje oferta kulturalna. W jej wymianie pośredniczą takie instytucje jak: filharmonie, teatry, biblioteki,
szkoły, muzea. W regionie są organizowane tak ważne wydarzenia jak: Festiwal
Muzyczny Wschód-Zachód, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Lubuskie
Lato Filmowe, Festiwal Muzyczny Dzieci Niepełnosprawnych, Plener Łagowski.
W swym wykładzie na Uniwersytecie Szczecińskim z okazji otrzymania doktoratu
hc. premier Brandenburgii Manfred Stolpe powiedział m.in.: „Zielona Góra stała
się centrum polsko-niemieckich spotkań i współpracy”.
Społeczności lokalne na pograniczu polsko-niemieckim po 1990 r. stanęły w sytuacji wielkich przeobrażeń. Odradzały się na nowo, na bazie nowych wartości,
nowych przepisów prawnych i nowych mechanizmów działania. Wiele społeczności przełamało szereg barier we współpracy przygranicznej17. Pulsuje w nich życie
społeczne, kulturalne, gospodarcze, polityczne, religijne, tworzy się nowa kultura
lokalna. Zależy to od wielu czynników, spośród których najważniejszy jest właśnie
czynnik ludzki.
Zob. szerzej: K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, Warszawa 1982.
17 M. Eckert, Problemy rozwoju…, op. cit.
16
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Partnerstwo publiczno-społeczne w systemie
bezpieczeństwa regionu

Streszczenie
W artykule zdefiniowano współpracę międzysektorową, jako determinantę bezpieczeństwa
społecznego regionu. Dokonano identyfikacji partnerstwa publiczno-społecznego oraz zasad,
w oparciu o które jest ono realizowane. Analizie poddano współpracę sektora non-profit z wojewódzką administracją terenową regionu lubuskiego w wybranych obszarach zadań publicznych,
w latach 2005–2013.

Wprowadzenie
Rozwój regionu i poziom bezpieczeństwa społecznego zależy od wielu czynników endo- i egzogenicznych. Silnie determinuje je, podejmowana formalnie i nieformalnie, współpraca lokalnych środowisk zainteresowanych dobrem wspólnym,
integracją, czy ożywieniem społeczno-gospodarczym. Budowanie więzi, w oparciu o które skutecznie realizowany jest interes wspólnoty, stanowi podstawę dla
partnerstwa lokalnego łączącego zaangażowanie zarówno władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych, jak i przedsiębiorstw rynkowych oraz instytucji rynku pracy. Kooperacja instytucji zależy głównie od wyznaczonych celów, preferencji i oczekiwanego skutku. Jej pozytywny efekt ma związek
z właściwym określeniem miar sukcesu, sposobów wzajemnej kontroli i transparentnej polityki wobec siebie i społeczności lokalnej, a przede wszystkim zaufania,
bazującego na uczciwości i otwartości komunikacyjnej1
A. Zaheer, B. McCevilly, V. Perrone, Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance. Organization Science, „A Journal of the
Institute of Management Sciences”, 1998, nr 92, s. 141–159.
1
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Podstawą dla podejmowanej współpracy jest, zapisana w konstytucji, zasada
subsydiarności, zgodnie z którą realizacja zadań społecznych winna następować na
jak najniższych szczeblach lub leżeć w gestii jednostek i grup społecznych, które,
wykorzystując posiadane umiejętności, możliwości i uprawnienia, są w stanie zabezpieczyć się same. Udział administracji państwa uzasadniony i oczekiwany jest
dopiero tam, gdzie społeczeństwo nie jest w stanie sprostać wyzwaniom.
Poza zasadą pomocniczości, aktywność podmiotów niekomercyjnych w systemie funkcjonowania regionów sankcjonuje prawo do samoorganizacji i zrzeszania się, dzięki któremu osoby o podobnych przekonaniach, poglądach, czy wartościach mogą tworzyć wspólną reprezentację i razem realizować cele i zamierzenia.
Utożsamiana z zasadą suwerenności, zasada stowarzyszania pozwala na nieograniczone wyrażanie opinii, udział w debatach publicznych oraz determinuje budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa aktywnego i uczestniczącego.
Celem artykułu jest analiza współpracy podejmowanej przez lubuski sektor pozarządowy z administracją publiczną szczebla wojewódzkiego w minionej dekadzie, jako przykład lokalnego partnerstwa przyczyniającego się skutecznie do rozwoju regionu i stabilizacji stanu bezpieczeństwa społecznego.

Współpraca międzysektorowa
Włączenie, na równych zasadach, organizacji trzeciego sektora do systemu
działania jednostek samorządu terytorialnego znacząco przyczyniać się może do
poprawy, stabilizacji i utrzymania stanu bezpieczeństwa społecznego regionu
i rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. To organizacje pozarządowe dysponują najcenniejszym, z punktu
widzenia wspólnoty, kapitałem. Skupiają ludzi zaangażowanych, dla których dobro wspólne i solidarność społeczna są wartością nadrzędną. Najlepiej identyfikują deficyty, najtrafniej definiują potrzeby i najskuteczniej mogą im przeciwdziałać,
w dużej mierze dzięki poczuciu misji i orientacji na kwestie społeczne oraz dywersyfikacji źródeł finansowania i ukierunkowaniu raczej na maksymalny zwrot z inwestycji, niż minimalizację kosztów.
Dużą skuteczność organizacje pozarządowe wykazują, stanowiąc ogniwo systemu bezpieczeństwa społecznego zarówno na poziomie gmin, czy powiatów, jak
i w szerszej skali. Odgrywają coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych,
będąc szanowanym i równoprawnym partnerem samorządów lokalnych każdego
szczebla, choć do doskonałości w tym względzie jeszcze daleko. Ich udział w realizacji samorządowej polityki społecznej jest rosnący, nie tylko ze względu na obo-
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wiązujące uregulowania prawne, ale również na wysoką ocenę skuteczności działania i efektywność wykonania zadań.
Podejmowana współpraca międzysektorowa oparta jest na opracowywanych
każdego roku programach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, do tworzenia których uczestnicy systemu społecznego zostali zobligowani ustawą2. Szczegółowy kształt programu jest uznaniowy, zależy od uczestników, ich możliwości, preferencji i zaangażowania w określonych
obszarach działania. Odwołuje się do miejscowych potrzeb i uwarunkowań. Nie
musi również przystawać do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jego
tworzenie nie musi współgrać z czasem przygotowywania budżetu, choć może powstawać równolegle3.
Dzięki opracowywanym i realizowanym programom następuje rozwój partnerstwa sektorowego, które jest najlepszym sposobem na realizację zadań społecznych. Kształtuje i wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, umożliwia samorealizację oraz wzmaga poczucie współodpowiedzialności za siebie, rodzinę, grupę
społeczną i wspólnotę lokalną. Szeroki udział inicjatyw obywatelskich w kreowaniu polityki społecznej regionu, poprawia komfort i jakość życia, sprzyja zaspokajaniu potrzeb na lepszym poziomie i skuteczniej.
Pomaga w integracji partnerów lokalnych w działalności na rzecz wspólnoty,
w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, stanowiącej podstawę wszelkich działań sektora pozarządowego. Aktywizuje zainteresowane podmioty pozarządowe, promuje innowacyjność, sprzyja konkurencyjności w zakresie projektów i zadań realizowanych
w danym czasie przez samorząd, dając możliwość realnego uczestnictwa w tworzeniu rocznego, a czasami kilkuletniego, planu współpracy oraz składania ofert realizacji określonych zadań publicznych.
Otwarcie jednostek lokalnej administracji terenowej na współdziałanie z sektorem non-profit, sprzyjające dobrej identyfikacji i zabezpieczeniu społecznych
celów, realizowane być powinno poprzez zagwarantowanie równego dostępu do
informacji oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności oraz dążności do ujednolicenia tychże kierunków i planów. Ponadto, winno
być definiowane jako współdziałanie w ramach zasad dialogu społecznego, polegające na konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
a także w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Właściwym jest rówUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.
3 J. Herbst, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008.
Bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 35.
2
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nież tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, których członkami byliby zarówno uczestnicy trzeciego sektora, jak i przedstawiciele
samorządów. Widoczne być musi również w procesie wykonania zadań publicznych, poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym ich realizacji, w połączeniu
z dofinansowywaniem określonych przedsięwzięć, albo – co bardziej pożądane –
poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, łącznie z przekazaniem dotacji na ich pełną realizację4.
Determinantę partnerstwa lokalnego, by było skuteczne i efektywne, stanowi
internalizacja idei pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, jawności i zasada konkurencyjności. Zgodnie z tym, organizacje pozarządowe5, jako podmioty
niezależne, samostanowiące o sobie, profilu działania, obszarze, beneficjentach,
źródłach finansowania, czy sposobach realizacji celów, uznane zostały przez samorząd, za właściwe do samodzielnego określenia sfery oddziaływań i problemów,
również w zakresie zadań publicznych, w odniesieniu do których powinny być
wspierane za środków publicznych. Jako funkcjonujące najbliżej obywateli, w dodatku wywodzące się z danej społeczności, najlepiej rozpoznają problemy i deficyty, przez co najskuteczniej mogą na nie oddziaływać, w konsekwencji czego, wzrasta efektywność wykorzystania środków publicznych oraz jakość działań przez
wzrost zdrowej konkurencji między wykonawcami. Ponadto, zostało im przyznane
do tego prawo.

Współpraca lubuskich organizacji pozarządowych
i wojewódzkiej administracji terenowej
Współpraca organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego szczebla
wojewódzkiego regionu lubuskiego realizowana jest w obszarach wskazanych
przez ustawodawcę. Należy traktować ją jako proces, który zakończyć się powinien pożądanym efektem, a nie samo osiągnięcie założonego celu6 lub strategię
działania, której realizacja wpływa na skuteczność i sprawność działania sektora7
4 M. Guć, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik jednostek
samorządu terytorialnego, Warszawa 2004, s. 34.
5 K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010,
s. 52–53.
6 W.L. Bedwell, J.L. Wildman, D. Diaz-Granados, M. Salazar, W.S. Kramer, E. Salas, Collaboration at Work: An Integrative Multilevel Conceptualization, „Human Resource Management
Review”, 2012, vol. 22, nr 2, s. 112.
7 B.E. Eschenfelder, Using Community Based Assessments to Strengthen Nonprofit-Government Collaboration and Service Delivery, „Journal of Health and Human Services Administration”, 2010, vol. 32, nr 4, s. 406.
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i jest wynikiem świadomie i racjonalnie podjętych oraz realizowanych celów i zamierzeń8.
Relacje pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym kształtują się w różny sposób. Podmioty non-profit wykazywać się mogą silną niezależnością ekonomiczną i merytoryczną oraz stanowić realną opozycję wobec sektora publicznego w tworzeniu odmiennych dóbr i usług. Mogą również realizować zadania
w imieniu terenowej administracji publicznej, co związane jest z pełnym, bądź
częściowym finansowaniem. A także, być równoprawnym partnerem sektora publicznego w tworzeniu lokalnej polityki i kooperować z nim w wykonywaniu zadań
publicznych9.
Efektywne i przynoszące korzyści obu stronom oraz społeczeństwu, partnerstwo publiczno-społeczne w województwie lubuskim realizowane jest w oparciu
o roczno, szeroko konsultowane programy współpracy. W programach określone
są zasady współdziałania podmiotów w zakresie realizacji zadań społecznych oraz
tryb ich wykonywania i finansowania. Dokonywany jest w nich również opis obszarów funkcjonowania instytucji pozarządowych i województwa. W podejmowanej
współpracy zmierza się do określenia partnerskich relacji miedzy stronami, pomimo korzystniejszej pozycji administracji publicznej, będącej dysponentem budżetu, z którego czerpią organizacje pozarządowe. Udział partnerów społecznych
w systemie bezpieczeństwa społecznego regionów pozwala z jednej strony na skuteczniejsze działanie wykonawców usług społecznych, którzy uzyskują lepszą
orientację w rynku potrzeb społeczności lokalnej i możliwości ich zaspokojenia,
z drugiej zaś umożliwiają budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, co
w perspektywie czasu przyczyni się niewątpliwie do wzrostu poczucia społecznej
odpowiedzialności, samorealizacji i własnej aktywności oraz zaangażowania na
rzecz wspólnoty i regionu. Tak definiowane, mające zasiąg powiatowy lub gminny,
partnerstwo na rzecz wspólnoty lokalnej, ma szeroki wymiar. O partnerstwie,
w węższym znaczeniu, stanowić również mogą inicjatywy podejmowane na rzecz
konkretnego zadania, bądź projektu10.
W latach 2005–2013 samorząd województwa lubuskiego utrzymywał poziom
współpracy z trzecim sektorem na względnie stałym poziomie. Obszary, w których
realizowane były cele i zadania, odpowiadały wskazaniom ustawodawcy, zawartyM. Kostera, Organizacje i archetypy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 23.
L.M. Salamon, The nonprofit sector and democracy: prerequisite, impediment, or irrelevance?, [w:] Mapping new worlds. Selected research on the nonprofit sector around the
globe, red. A.J. Abramson, Nonprofit Sector Research Fund of the Aspen Institute, Washington D.C 2001.
10 M. Geddens, J. Benington, Local partnership and social exclusion In European Union: new
forms of local social governance, London 2001, s. 5.
8
9
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mi w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie z 2003 roku, które nowelą
z 2010 roku zostały mocno uelastycznione. Współpraca opierała się na zasadach subsydiarności, klarowności działania, dobra wspólnego, czy też zdrowej konkurencji.
Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o realizację zadań publicznych, na
którą otrzymywały dofinansowanie, rzadziej pełne finansowanie, choć powierzenie zadań publicznych i ich refinansowanie w całości jest formą pożądaną dla sektora non-profit. Współpraca przybierała również formę niefinansową, co polegało
między innymi na wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach podejmowanych inicjatyw i współdziałania w celu budowy wspólnej polityki rozwoju.
Sektor pozarządowy włączany był konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzone z nim były konsultacje społeczne, a także tworzono wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli podmiotów Programu oraz właściwych organów administracji publicznej.
Szczególne znaczenie dla organizacji pozarządowych i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, ma współpraca na płaszczyźnie finansowej11. Samorząd Województwa Lubuskiego i trzeci sektor realizował ją w formie otwartych konkursów
ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz w trybie pozakonkursowym. Procedury były przeprowadzane w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawach dotyczących udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
Z przedstawionych danych wynika (wykres 1) , że do roku 2011 wydatki na realizację zadań publicznych powierzanych w całości lub części organizacjom trzeciego sektora nieznacznie, ale sukcesywnie wzrastały. Największy przyrost nastąpił
w roku 2010 i 2011. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ na to miała dywersyfikacja
funduszy publicznych i finansowanie części inwestycji społecznych z funduszu
PFRON. W kolejnych latach nastąpił spadek wielkości finansowania sektora nonprofit w zakresie zadań własnych i zleconych znajdujących się w gestii samorządów.
Pomimo nominalnego obniżenia wielkości finansowania sektora, linia trendu
pozostaje rosnąca, na poziomie około 30 proc.. Jednak dla utrzymania korzystnego przyrostu partycypacji trzeciego sektora w obszarze zadań publicznych, koniecznym byłby wzrost wielkości przekazywanych organizacjom pozarządowym
kwot. Utrzymywanie niewysokiego poziomu finansowania sektora względem lat
poprzednich lub jego zmniejszanie w kolejnych okresach, spowodować może załamanie trendu, co niewątpliwie niekorzystnie odbije się na jakości życia i poczuciu
bezpieczeństwa ludności.
11 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2013, s. 84.
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Wykres 1. Wydatki wojewódzkiej administracji publicznej na programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi w latach 2005–2013
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Analiza danych wskazuje, że wydatkowanie środków publicznych jest nierównomierne w przyjętych obszarach partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zdecydowanie najwięcej środków konsumowanych jest w obszarze
kultury fizycznej. Tendencja ta właściwa dla każdego z badanych okresów. Pomimo
niewielkich wahań wielkości finansowania w dół w ostatnim okresie, również tutaj,
trend jest rosnący (wykres 2).
Wykres 2. Wydatki publiczne na zadania w obszarze kultury fizycznej
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Finansowanie kultury fizycznej oscyluje, w każdym z badanych okresów, na poziomie od 35,16 proc. wszystkich wydatków w roku 2011, do 65,64 proc. w roku
2005 i stanowi główny obszar współdziałania podmiotów.
Najsłabiej rozwiniętymi obszarami współpracy partnerów społecznych i publicznych są edukacja (wykres 3), gdzie wskaźnik finansowania zadań publicznych
nie przekracza 0,5 proc. wszystkich wydatków budżetowych oraz polityka regionalna i integracja europejska – gdzie poziom finansowania mieści się w granicach od
0,9 proc. do 1,98 proc. całości budżetu.
Wykres 3. Udział wydatków w obszarze edukacja
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Wykres 4. Udział wydatków w obszarze polityki regionalnej/integracji europejskiej
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Pomimo wciąż małego zaangażowania środków publicznych w realizację współpracy z sektorem pozarządowym w obszarze edukacji, zauważalny jest trend rosnący, będący przede wszystkim wynikiem wzrostu zainteresowania i finansowania
działań w tym zakresie w ostatnich trzech latach okresu badanego. Pozwala to
mieć nadzieję, na zmiany w polityce wydatkowania środków publicznych i wzrostu
zainteresowania podmiotów pozarządowych działalnością i współdziałaniem z samorządem w tym obszarze.
Udział środków publicznych w realizacji zdań w obszarze polityki regionalnej/integracji europejskiej jest symboliczny, kształtuje się na poziomie 1–2 proc. przy
trendzie ustabilizowanym, co nie wróży rozwojowi współpracy podmiotów w tym obszarze.

Zakończenie
Dbałość o stan bezpieczeństwa, poczucie społecznej odpowiedzialności oraz
chęć skutecznego zaspokajania potrzeb jednostek i grup obliguje do działania nie
tylko administrację rządową i terenową, która z urzędu jest do tego powołana, ale
również aktywizuje różnego typu organizacje społeczne. Wydaje się, że tylko partnerska współpraca sektora publicznego i pozarządowego, przy znaczącym udziale
środków publicznych, jest w stanie sprostać temu zadaniu. Zatem, dla zapewnienia
oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa społecznego regionu, pożądane jest stworzenie stabilnego systemu opartego na równorzędności i partnerstwie stron. Partnerstwie traktowanym jako wzajemne oddziaływanie, niepozbawiające autonomii,
opierające się na szacunku, przejrzystości działania, odpowiedzialności, determinowanym przez wspólnotę celów, realizowanych według kompetencji przez obie
strony12. Praktyka działania dowodzi, że organizacje pozarządowe cieszą się rosnącym zaufaniem i uznaniem jednostek samorządu terytorialnego i coraz większy
jest ich udział w redystrybucji budżetu.
Współistnienie oraz partnerskie współdziałanie podmiotów państwa, rynku
i instytucji obywatelskich w gospodarce rynkowej jest istotne dla wypracowania
trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ma znaczenie dla osiągnięcia dobrobytu
społecznego i zaspokajania społecznych potrzeb na oczekiwanym poziomie, przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych, uzupełniających się potencjałów

12 J.M. Brinkerhoff, Government-Nonprofit partnership. A defining Framework, „Public Administration and Development”, 2012, vol. 22, s. 19–30.
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Michał Iwanowski

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
w kontekście społecznych aspektów modernizacji

Streszczenie
Ukierunkowanie na postęp poprzez wdrażanie funduszy strukturalnych UE zmierza do modelu społeczeństwa postindustrialnego, które Jerzy Szacki nazywa też społeczeństwem ponowoczesnym. Zmierza też do modelu gospodarki, w której maleje rola wytwórczości przemysłowej,
wzrasta natomiast rola usług; maleje znaczenie prac prostych, powiększa się znaczenie wiedzy
oraz technik zarządzania i marketingu. Sprawą kluczową zaś staje się konsumpcja, traktowana
nie tylko jako cel produkcji towarów i usług, ale także jako instrument osiągania i stymulowania
wzrostu gospodarczego.
Zatem wydawać by się mogło, że społeczeństwu postindustrialnemu, którego celem jest planowanie strategiczne w Regionie Lubuskim, przyświecają czysto ekonomiczne i konsumpcyjne
motywacje. A ponadto, że jego celem jest wzrost dobrobytu sam w sobie, natomiast wskaźniki
i cele strategiczne koncentrują się na osiągnięciu jak najlepszych parametrów statystycznych. To
jednak zbyt powierzchowna ocena. Wyraźnie widać bowiem, że samo planowanie odbywa się
w myśl pewnej spójnej i konsekwentnej idei, a wzrost gospodarczy jest jedynie środkiem do ostatecznego celu o charakterze bardziej społecznym niż ekonomicznym czy stricte statystycznym.
Jakie to idee? Jakie cele? Czy są one realizowane, czy jedynie zdefiniowane i ujęte w strategiach lokalnych? Na te pytania staram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Idea postępu społecznego – fundamentem strategii rozwojowych
Z ideą postępu jako nadrzędnym celem rozwoju społeczno-ekonomicznego
nikt nie polemizuje, a spory dotyczą jedynie form osiągania tego celu oraz stopnia
jego realizacji. Postęp wyznacza kierunki działań, determinuje wskaźniki i rezultaty, stanowiąc jednocześnie najsilniejszą motywację do ich osiągnięcia.
„Przez niemal 3 tys. lat nie było w zachodniej cywilizacji idei ważniejszej, a nawet równie ważnej, jak postęp” – zauważył amerykański socjolog Robert Nisbet.
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Definicyjnie ujmuje to Zdzisław Krasnodębski1: „Myślenie w kategoriach postępu
oznacza (…) linearny, ciągły proces, skierowany ku pewnemu choćby nawet ostatecznie nieosiągalnemu celowi – proces, w którym zachodzi jakaś zasadnicza, dodatnio oceniana przemiana”. Natomiast Piotr Sztompka – szukając wytłumaczenia fenomenu idei postępu – uważa, że przyczyn należy szukać „w ciągłym rozziewie
między rzeczywistością a aspiracjami, między egzystencją a marzeniami”2.
A zatem, zarówno w kontekście rozważań Sztompki jak i definicji Krasnodębskiego, należy przyjąć przez dorozumienie, że w prawidłowym (czyli społecznie
oczekiwanym) modelu rozwoju społecznego, rozziew pomiędzy rzeczywistością
a aspiracjami i marzeniami – powinien być jak najmniejszy. Pomniejszanie tego
rozziewu daje gwarancje, że przemiana będzie „dodatnio oceniana”. Natomiast
szczytową fazą idei postępu jest zniwelowanie tego rozziewu, co jednak najpewniej
nigdy nie nastąpi, choćby z powodu oczekiwań, rosnących w miarę osiągania pozytywnych rezultatów. To zaś – z drugiej strony – gwarantuje kontynuację postępu.
Zatrzymanie oczekiwań, czyli poprzestanie na osiągnięciu pewnego stanu oczekiwanego, zatrzymałoby wytyczanie kolejnych celów i wyzwań. Tym samym wyhamowałoby postęp. Mówiąc wprost: do postępu potrzebne jest społeczne poczucie
niedosytu, ciągłe niezaspokojenie w określonych dziedzinach. Marzenia i aspiracje są kołem zamachowym postępu.
W niniejszym artykule przyjąłem, że skodyfikowaną i udokumentowaną formą
owych aspiracji i marzeń w zestawieniu z rzeczywistością (diagnozą stanu wyjściowego) – są strategie rozwojowe. Strategia rozwoju będzie tutaj rozumiana jako
system założeń opartych na diagnozie rzeczywistości, nakierowany na osiągnięcie
wytyczonych wskaźników i rezultatów (aspiracji). Strategia ma wskazywać kierunki interwencji, rekomendacje określonych działań, których permanentnym celem
jest postęp. Permanentny charakter tego celu warunkuje zaś ciągłe aktualizacje
strategii, dostosowywanie jej do dynamiki przemian.

Postęp w oparciu o fundusze strukturalne UE
Jak należy rozumieć postęp w kontekście Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego?
W momencie swego powstania 1 stycznia 1999 r. woj. lubuskie było ukierunkowane, niejako a priori, na postęp cywilizacyjny związany ściśle z absorpcją funduszy
strukturalnych UE. Temu była bowiem między innymi podporządkowana reforma
administracyjna rządu Jerzego Buzka z 1998 r., skutkiem której powstało woj. lu1
2

Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Ośrodek Myśli Politycznej 2009 (www.omp.org.pl).
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 38.
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buskie. Powołanie 16 większych i samorządnych województw miało być warunkiem sprawnego programowania i późniejszego wdrażania funduszy w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych. Byłoby to mocno utrudnione przy opcji
49 województw.
W „Stanowisku negocjacyjnym Polski w obszarze Polityka Regionalna i Koordynacja Instrumentów Strukturalnych” znajdujemy wiele odniesień do Ustawy
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, jako jednej z podstaw prawnych,
które regulują funkcjonowanie elementów polityki spójności w Polsce. Warto tutaj
przypomnieć, że do 2004 r. Polska korzystała ze środków przedakcesyjnych, a w latach 2004–2006 po raz pierwszy korzystała z funduszy na prawach członka Wspólnoty. Natomiast w okresie programowania 2007–2013 Polsce zostało przyznane
wsparcie na rozwój infrastrukturalny poszczególnych regionów (powstał wówczas
Lubuski Regionalny Program Operacyjny) oraz fundusze na rozwój zasobów ludzkich (w tym także lubuski komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki). Wdrażanie tych funduszy musiało odbywać się w oparciu o regionalne
dokumenty strategiczne, w tym Strategię Rozwoju Woj. Lubuskiego. Tak uwarunkowany postęp cywilizacyjny, stworzył oczywiście konieczność uczynienia strategii
rozwojowych komplementarnymi w stosunku do Narodowej Strategii Spójności
(NSS) oraz wielu innych dokumentów strategicznych poziomu krajowego.
W nowej perspektywie 2014–2020 planowanie strategiczne jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu. W maju 2014 r. została zatwierdzona przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa – kluczowy dokument, określający strategię inwestowania
nowej puli funduszy strukturalnych w naszym kraju. Ale na szczeblu regionalnym
był to raczej końcowy etap programowania strategicznego. Od lutego 2013 r. trwały konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
(RPO-L2020), które w styczniu 2014 r. zostały podsumowane. W marcu 2014 r.
projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy UE. W ostatecznej wersji RPO-L2020 trafił
10 kwietnia 2014 r. do Komisji Europejskiej.
Warto jednak dodać, że to nie koniec programowania strategicznego, jakie towarzyszy nowej alokacji funduszy europejskich. W ramach RPO-L2020 zarząd
woj. lubuskiego dokonał podziału funduszy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) Zielonej Góry i Gorzowa (obejmujące miasta wojewódzkie i sąsiadujące z nimi gminy). Każdy z MOF
wykonywał własną strategię ZIT, wskazując na jakie najistotniejsze zadania należy
przeznaczyć fundusze, jakie jest ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Woj. Lubuskiego oraz w jaki sposób zadania te przyczynią się do realizacji celów i wskaźników strategii. W podobny sposób realizowany będzie Kontrakt Lubuski, obejmujący partnerstwa gmin lubuskich, które wspólnie zamierzają pozyskiwać fundusze
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w nowej perspektywie, w ramach swoich obszarów funkcjonalnych. Również te
gminy będą realizować swoje koncepcje do Kontraktu Lubuskiego (plany inwestycyjne) w oparciu o Strategię Rozwoju Woj. Lubuskiego (SRWL), co dodatkowo
podnosi znaczenie tego dokumentu.
Wracając do idei postępu, trzeba wymienić cztery cele strategiczne wymienione
w SRWL. Są to:
1) konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna,
2) wysoka dostępność transportowa i teleinformacyjna,
3) społeczna i terytorialna spójność regionu,
4) region efektywnie zarządzany.
Z uwagi na dwa pierwsze cele strategiczne, ważnym elementem planowania
strategicznego pozostaje więc Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010–
2015, przyjętej przez Sejmik Woj. Lubuskiego 1 lutego 2010 r. Z tych przyczyn,
dokument ten będzie jeszcze przywoływany w niniejszym artykule.

Cele modernizacji: społeczeństwo postindustrialne i innowacyjne regiony
Już w przywołanym wyżej „Stanowisku negocjacyjnym Polski…”3 a więc w dokumencie, który na pięć lat przed wstąpieniem Polski do UE wyraził wolę partycypowania wszystkich polskich regionów w funduszach strukturalnych, zawarte są
podstawowe priorytety polityki spójności do roku 2002. Są to:
1) poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne
dopasowanie sektora przemysłu i usług,
2) przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów
wiejskich,
3) integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci
transportowych,
4) tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
5) rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
6) wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.
Przywołanie powyższych priorytetów w tym miejscu jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze: mimo upływu czasu, żaden z priorytetów nie zdezaktualizował
się, a wręcz są one powielane w dokumentach, wyznaczających kierunki programowania w kolejnych okresach. Po drugie: dzięki upływowi czasu, można już czę3

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 23 listopada 1999 r.
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ściowo ocenić realizację tych priorytetów w trakcie pierwszego (2004–2006) i drugiego (2007–2013) okresu programowania. Po trzecie: w sposób bezpośredni
priorytety te korespondują z celami dokumentów strategicznych woj. lubuskiego,
które obowiązują (choć z inaczej rozłożonymi akcentami) w obecnym okresie programowania 2014–2020. Po czwarte wreszcie: w sposób pośredni priorytety te korespondują z założeniami socjologicznych teorii modernizacji, do których chciałbym się odwołać w niniejszym artykule.
Pierwsze cztery priorytety mają stricte branżowy charakter i odnoszą się do
konkretnych sektorów gospodarki. Z uwagi socjologiczny charakter niniejszego
artykułu, skoncentruję się zatem na piątym i szóstym priorytecie.

Rynek pracy, czyli współcześni koczownicy
Analizując współczesną myśl socjologiczną, należy przyjąć, że ukierunkowanie
na postęp poprzez wdrażanie funduszy strukturalnych UE zmierza do modelu
społeczeństwa postindustrialnego, które Jerzy Szacki nazywa też społeczeństwem
ponowoczesnym4. Jest to „społeczeństwo, w którym został osiągnięty stosunkowo
wysoki poziom zaspokojenia potrzeb elementarnych, w gospodarce zmniejszyła
się rola wytwórczości przemysłowej, wzrosła natomiast rola usług wszelkiego rodzaju, zmalało znaczenie prac prostych, powiększyło się znaczenie wiedzy oraz
technik zarządzania i marketingu, sprawą kluczową zaś stały się rozmiar i rodzaj
konsumpcji”. W swoich rozważaniach Szacki podkreśla właśnie rolę konsumpcji
jako ośrodka uwagi „ludzi ponowoczesnych”.
Oczywiście, ową konsumpcję można zaspokoić (osiągnąć) poprzez pracę, jednakże socjologowie analizując aspekty nowoczesności, zgodnie przyjmują, że są to
specyficzne formy zatrudnienia, które wymagają nadzwyczaj elastycznego podejścia, dostosowanego do postindustrialnych warunków gospodarki. Piotr Sztompka
syntetyzuje typowe dla nowoczesności cechy, które – jak zauważa – można uznać
za stanowisko wspólne dla całej socjologii5. Do jednej z podstawowych cech nowoczesności zalicza zasadę dyferencjacji, która dotyczy sfery pracy. Powołując się na
niemieckiego socjologa Ralfa Dahrendorfa, pisze Sztompka, iż zasada dyferencjacji „przejawia się w wielkiej liczbie wyspecjalizowanych, wąsko sprecyzowanych
zawodów, wymagających odmiennych umiejętności, kompetencji i wykształcenia.
Zróżnicowanie widać także wyraźnie w sferze konsumpcji, gdzie każdy potencjalny konsument napotyka na oszałamiającą różnorodność opcji lub szans życiowych.
4
5

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2003, s. 916.
P. Sztompka, Socjologia…, op. cit., s. 82.

108

C ZĘŚĆ I. POLSKA

I JEJ REGIONY W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI

UE

Oba zjawiska podnoszą niebywale zakres możliwych wyborów w obszarze edukacji, kariery zawodowej i stylu życia”. Do tego warto dodać jedno z podstawowych
zjawisk towarzyszących społeczeństwu ponowoczesnemu, jakie wymienia Szacki6:
„jednostki są w coraz mniejszym stopniu przywiązane do jednego zawodu i jednego miejsca; stają się współczesnymi koczownikami, których osiągnięcia życiowe
zależą od zdolności przystosowywania się do coraz to nowych warunków”.
Te społeczne przesłanki najwyraźniej korespondują z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, ze Strategią Lizbońską na czele, a także Europejską Strategią Zatrudnienia, która jest podstawową płaszczyzną koordynacji polityk zatrudnienia w krajach członkowskich UE. Chodzi tutaj głównie o ideę „flexicurity”,
czyli równowagi pomiędzy elastycznymi formami zatrudnienia a bezpieczeństwem
zatrudnienia (z ang. flexibility + security). Już w 2008 r. rada Unii Europejskiej
przyjęła osiem wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia w krajach członkowskich, wśród których pierwsza dotyczy wdrażania polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągniecie pełnego zatrudnienia, poprawę jakości i wydajności pracy,
a także na wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej, a ostatnia dotyczy dostosowania systemu edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych.
Strategia Rozwoju Woj. Lubuskiego 2020 w części dotyczącej Celu strategicznego 3 (Społeczna i terytorialna spójność regionu) również akcentuje promocję
włączenia zawodowego i społecznego: „w przypadku woj. lubuskiego szczególnie
istotne będzie podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji zawodowej mieszkańców”. Specyfika gospodarki woj. lubuskiego nie sprzyja bowiem nowoczesnym formom zatrudnienia, z uwagi na wysoki i rosnący udział przemysłu
w tworzeniu wartości dodanej brutto, który wynosi w Lubuskiem 30,8 proc. „Wyższy udział przedsiębiorstw przemysłowych w generowaniu wartości dodanej brutto
notuje się tylko w woj. śląskim (35,3 proc.) oraz dolnośląskim (36,8 proc.)”7. Nie
jest to zatem stan charakterystyczny dla społeczeństwa ponowoczesnego w rozumieniu Szackiego („w gospodarce zmniejszyła się rola wytwórczości przemysłowej, wzrosła natomiast rola usług wszelkiego rodzaju, zmalało znaczenie prac prostych”), ani nawet stan zmierzający do takiego modelu społeczeństwa.
Przemysł zlokalizowany w regionie lubuskim (fabryki i montownie dużych koncernów przemysłowych) nie gwarantuje bowiem ani elastycznych, ani bezpiecznych form zatrudnienia (z uwagi z jednej strony na wrażliwość na wahania koniunktury, a z drugiej strony na decyzje zarządów firm zlokalizowanych poza
J. Szacki, Historia…, op. cit., s. 917.
Na podst. „Sprawozdania z realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010–2015
za okres 1 stycznia 2013–31 grudnia 2013 r.”, Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, Departament Rozwoju Regionalnego.
6
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regionem). Dodatkowo przemysł ten bazuje na pracach prostych, które nie dają
pracownikom doświadczenia, przydatnego na rynku pracy, tak potrzebnego w momencie utraty zatrudnienia. Dlatego potrzebna jest interwencja strategiczna, ukierunkowana na poszerzanie kwalifikacji osób zagrożonych bezrobociem oraz aktywizację osób bezrobotnych. Źródłem finansowania tejże interwencji był i jest
Europejski Fundusz Społeczny, a konkretnie komponent regionalny Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Należy uznać, że jednym z podstawowych celów tejże interwencji jest osiągnięcie u beneficjentów POKL cech tzw. „osobowości nowoczesnej”, którą definiuje
Sztompka, powołując się na badania prowadzone w latach siedemdziesiątych
w krajach rozwijających się8. Do tychże cech zaliczają się m.in. gotowość na nowe
doświadczenia, otwartość na innowacje i zmianę, nastawienie raczej na teraźniejszość i przyszłość niż na przeszłość, a także planowanie i organizowanie przyszłych
działań zorientowanych na cele, zarówno w dziedzinie publicznej jak i prywatnej.
Z kolei, w kontekście społecznych teorii modernizacji, za cel strategiczny tejże
interwencji należałoby uznać osiągnięcie na rynku pracy zasady dyferencjacji, według przytoczonej wyżej definicji Sztompki. Wyspecjalizowane w ten sposób jednostki stają się bowiem osobami mniej przywiązanymi do jednego przedsiębiorstwa a nawet jednego zawodu, mogą skuteczniej poszukiwać zapotrzebowania na
swoje usługi, przystosowywać się do tego zapotrzebowania, a w konsekwencji przemieszczać się za pracą, realizując tym samym model „współczesnych koczowników”, o jakich wzmiankuje Szacki.
W odniesieniu do woj. lubuskiego jest to model, który stwarza konieczność
interwencji w szóstym priorytecie, na którym chciałbym się skoncentrować,
tj. wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.

Modernizacja kontra marginalizacja
Strategia Rozwoju Woj. Lubuskiego 2020 kładzie istotny akcent na spójność
regionu, tożsamość województwa oraz sprawne i efektywne zarządzanie regionem
(Cele strategiczne 3 i 4). Wynika to z charakterystyki regionu, posiadającego dwa
równorzędne pod względem potencjału ośrodki wzrostu (Gorzów Wlkp. i Zielona
Góra), regionu graniczącego z silną gospodarką niemiecką z jednej strony i silniejszymi gospodarczo regionami posiadającymi stołeczne ośrodki aglomeracyjne. Ponadto ok. 70 proc. populacji woj. lubuskiego zamieszkuje w miastach subregional8

P. Sztompka, Socjologia…, op. cit., s. 85.
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nych, małych miejscowościach oraz na obszarach wiejskich. Taka sytuacja rodzi
określone skutki w sferze społecznej, zwłaszcza w okresie przyspieszonej (by nie
powiedzieć – ekspresowej) modernizacji, z jaką mamy do czynienia od roku 2004.
„Nowoczesność ma wrodzoną tendencję do rozszerzania swego zasięgu, przede
wszystkim w przestrzeni” – pisze Sztompka9, przytaczając dalej najczęstsze zjawiska, charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych. Są to m.in. koncentracja
produkcji w miastach i aglomeracjach oraz otwarcie konkurencyjnych rynków pracy najemnej z pozostawieniem marginesu bezrobocia.
Sytuacja opisana przez Sztompkę w sposób modelowy zmaterializowała się
w woj. lubuskim po roku 2004. Po pierwsze – wytworzyły się skoncentrowane
ośrodki przemysłowe, czemu sprzyjały podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Gorzów, Kostrzyn, Nowa Sól) oraz popularne wśród
samorządowców strefy aktywności gospodarczej, powstające najczęściej pod jednego, dużego inwestora (Kronopol Żary, Swedwood Zbąszynek, Stelmet Zielona
Góra). Po drugie – dla Polaków otworzyły się rynki pracy w poszczególnych krajach UE, począwszy od szwedzkiego w 2004 r., poprzez brytyjski i irlandzki
w 2006 r., aż po niemiecki i austriacki w 2011 r. (nie licząc pozostałych). Pierwszy
czynnik pociągnął za sobą migrację wewnętrzną (ze wsi do miast), a drugi – emigrację zewnętrzną, do krajów oferujących korzystniejsze warunki zatrudnienia
w pracach, na które nie było wystarczającego popytu na rodzimym rynku pracy.
Taka sytuacja oczywiście na nowo definiuje więzi społeczne i gospodarcze (nierzadko powodując rozpad tychże więzi), co znajduje odzwierciedlenie w konieczności podejmowania działań w oparciu o nowe instrumenty polityki regionalnej,
które będą miały zastosowanie w nowej perspektywie funduszy europejskich
2014–2020. Mam tutaj na myśli – wspomniane już wyżej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Zielonej Góry
i Gorzowa oraz Kontrakt Lubuski, adresowany do miast subregionalnych i obszarów wiejskich. Stanowią one właśnie narzędzia na rzecz podniesienia spójności
terytorialnej regionu i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów
(tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji). Samorządy zachęcane są do zawierania partnerstw, konsultowania wspólnych strategii rozwojowych, które wykraczają
dalece poza granice jednej gminy/miasta i poza potrzeby jednej społeczności lokalnej, zmuszając je niejako do zacieśniania więzi i działania na rzecz wspólnego interesu. Celem tych działań jest zrównoważony rozwój regionu. Czyli taki rozwój,
który dopuszczając migracje, stwarza warunki, by migrowali tylko ci, którzy chcą
tego z przyczyn subiektywnych (np. szukając nowych wyzwań), a nie ci, którzy są
do tego zmuszeni obiektywną sytuacją gospodarczo-społeczną. Region, którego
9

P. Sztompka, Socjologia…, op. cit., s. 83.
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obywatele zmuszeni są emigrować z przyczyn obiektywnych, podlega bowiem ekspresowej marginalizacji.
Jak zatem uniknąć marginalizacji z użyciem dokumentów strategicznych dotyczących woj. lubuskiego? Otóż podstawowym czynnikiem dominującym w strategicznych założeniach nowej perspektywy finansowej jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez komercjalizację wiedzy naukowej. Jest to zawarte
w pierwszej Osi Priorytetowej RPO Lubuskie 2020 (28 proc. alokacji przeznaczonej na wsparcie dla gospodarki i innowacji); ponadto jest zawarte w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 202010 (rozdział 2.2.2 Potencjał związany z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy). Kierunek ten znajduje też potwierdzenie
w ósmym projekcie strategicznym, który ma być realizowany w oparciu o SRPZ
2020, tj. „współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej na rzecz komercjalizacji wiedzy”. Z diagnoz społeczno-gospodarczych woj.
lubuskiego wynika, iż głównym atutem przyciągającym do tej pory zagranicznych
inwestorów do stref ekonomicznych i stref gospodarczych w regionie były: 1) wejście Polski do UE i – niestety – 2) niskie koszty pracy najemnej. Oczywiście ten
drugi czynnik nie jest elementem prorozwojowym i jeśli miałby on utrzymywać się
w dłuższym okresie, to region przegra na polu konkurencyjności z innymi regionami. Jeśli zatem osiągnie się wyższy poziom innowacyjności gospodarki, to atut
niskich kosztów pracy może zostać zastąpiony atutem większej wydajności pracy.
Komercjalizacja wiedzy naukowej – w myśl założeń dokumentów strategicznych –
jest zatem główną drogą do modernizacji regionu.
Teoretycznych źródeł tego podejścia można się doszukać u Sztompki, który pisząc o podstawowych cechach nowoczesności, wymienia (oprócz wspomnianej
wcześniej zasady dyferencjacji) także racjonalność i ekonomizm11. „Pod szyldem
racjonalności – pisze Sztompka – trzeba umieścić znaczenie nauki jako uprzywilejowanej, cieszącej się największym uznaniem i niezawodnej formy poznania”. Natomiast przez ekonomizm rozumiemy tutaj „zdominowanie całego życia społecznego przez ekonomiczną aktywność, ekonomiczne cele i ekonomiczne kryteria
osiągnięć”. Jak widać, koresponduje to z wymienioną w rozdziale 3.1 rolą konsumpcji, jako ośrodka uwagi ludzi ponowoczesnych (Szacki). Mówiąc najprościej
– region konkurencyjny to taki, w którym badania naukowe szybko trafiają do
praktyki przemysłowej, służąc wzrostowi wydajności pracy. Summa sumarum –
wpływa to na wzrost zamożności mieszkańców (w innowacyjnej gospodarce płace
rosną relatywnie do wzrostu wydajności) a to z kolei przekłada się ostatecznie nie
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej została przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów
30 kwietnia 2014 r.
11 P. Sztompka, Socjologia…, op. cit., s. 82.
10
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tylko na opłacalność przemysłu, ale także sektora handlu i usług, które dominują
w gospodarce postindustrialnej.
Trzeba podkreślić, że ten kierunek został wytyczony już w minionej perspektywie 2007–2013, co w woj. lubuskim znalazło odzwierciedlenie w inwestycjach infrastrukturalnych w parki naukowo-technologiczne, instytucje około biznesowe
i ośrodki badawczo-rozwojowe (Nowy Kisielin, Nowa Sól, Sulechów, Gorzów
Wlkp.), natomiast w obecnej perspektywie kierunek ten jest kontynuowany poprzez dofinansowanie badań w tychże ośrodkach. Chodzi o badania prowadzone
w kooperacji ośrodków akademickich z przedsiębiorcami. Warto tu przytoczyć
Szackiego, który pisze: „o przejściu do życia cywilizowanego i postępach każdej
cywilizacji decyduje ostatecznie ludzka wynalazczość, pojawianie się jednostek
i grup, które wiedzą co robić, umiejąc zarazem pociągnąć za sobą bierną resztę”12.
Idąc za myślą Szackiego, dostrzec należy, że kluczem rozwoju opartego na innowacyjności są ludzie, liderzy wynalazczości. By jednak ten klucz zachować, trzeba stworzyć im infrastrukturalne warunki do działania. Idąc dalej tropem tej metafory: do każdego klucza musi być zamek. „Zamki” powstały w minionej
perspektywie, teraz potrzebne są „klucze”, które by do nich pasowały. Jak pisze
Jan Rymarczyk w artykule „Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej
a jej konkurencyjność”13: „Konkurencyjność i technologiczne innowacje nie mogą
być rozpatrywane bez kontekstu edukacyjnego. Dobrze rozwinięty system edukacji na wszystkich szczeblach i jego synchronizacja jest warunkiem wstępnym wejścia kraju na ścieżkę prowadzącą do gospodarki opartej na wiedzy”.
To dlatego w obecnej perspektywie w woj. lubuskim nie ma już dwóch odrębnych programów – LRPO i komponentu regionalnego POKL – ale jest jeden program RPO Lubuskie 2020, w kład którego wchodzą dwa fundusze: EFRR i EFS.
Realizowane projekty – zarówno infrastrukturalne jak i społeczne (edukacyjne,
szkoleniowe) – mają ze sobą ściślej korespondować na rzecz modernizacji regionu.

Próba syntezy: planowanie w myśl spójnej idei
Wydawać by się mogło, że społeczeństwu postindustrialnemu (ponowoczesnemu), które jest celem planowania strategicznego w regionie (zmniejszenie rozziewu pomiędzy rzeczywistością a aspiracjami), przyświecają czysto ekonomiczne
i konsumpcyjne motywacje. A ponadto, że jego celem jest wzrost dobrobytu sam
J. Szacki, Historia…, op. cit., s. 713.
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, praca pod red. dr hab. Ilony Politowicz i dr. Zbigniewa Binka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011, s. 61.
12
13
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w sobie, natomiast wskaźniki i cele strategiczne koncentrują się na osiągnięciu jak
najwyższych dodatnich parametrów statystycznych. To jednak zbyt powierzchowna
ocena. Wyraźnie widać bowiem, że samo planowanie odbywa się w myśl pewnej
spójnej i konsekwentnej idei, a wzrost gospodarczy jest jedynie środkiem do ostatecznego celu o charakterze bardziej społecznym niż ekonomicznym czy stricte
statystycznym.
Warto przytoczyć tutaj słowa głównego ekonomisty i wiceprezesa Banku Światowego Kushika Basu, który na łamach „Polityki”14 mówi tak: „Mój guru John
Maynard Keynes mówił, ze na dłuższą metę idee są ważniejsze niż interesy. Interesy liczą się w krótkich okresach. Kiedy idee zaczynają się zmieniać, interesy
się do nich dostosowują. Ci, którzy mają ekonomiczne wpływy i chcą je zachować,
szukają sobie miejsca w wyłaniającej się rzeczywistości budowanej według nowych
przekonań”. Podejmując próbę syntezy planowania strategicznego w regionie,
postaram się uchwycić trzy główne elementy idei, jakie wyłaniają się z niniejszej
analizy.

Samorządy – „architektem” życia społeczno-gospodarczego
Główna idea, jak wyłania się z niniejszej analizy, to redystrybucja środków
i wzrost znaczenia instytucji publicznych. Jeśli postęp w przypadku woj. lubuskiego
jest – jak dotąd – zdeterminowany aplikowaniem funduszy publicznych (zwłaszcza
środków UE), to znaczy, że głównym „architektem” życia społeczno-gospodarczego pozostają instytucje publiczne (zwłaszcza samorządy, a w szczególności samorząd województwa). Tymczasem w założeniach transformacji ustrojowej sprzed
25 lat, wydawało się, że kierunek będzie odwrotny: wzrośnie znaczenie sektora
prywatnego, a zmaleje rola sektora publicznego. Kushika Basu zauważa trafnie15:
„W krajach, które przechodzą głęboką transformację, wahadło nastrojów łatwo
przenosi się z jednego ekstremum do drugiego. Po państwie ogarniającym wszystko przyszedł ideał państwa, które w nic się nie wtrąca. Teraz wahadło zawraca
i pod hasłami większej redystrybucji zmierza znów ku państwu wszechogarniającemu”. W naszych polskich i lubuskich warunkach jest to oczywiście pośredni efekt
dziedzictwa socjalizmu, które – jak zauważa Sztompka – charakteryzuje się „niezwykle skuteczną kontrolą biurokratycznego aparatu administracyjnego nad ludnością (…), brakiem mocnych elit przedsiębiorczości i klasy średniej oraz brakiem

14
15

„Polityka”, z 11–15.06.2014, nr 24 (2962), s. 42.
Ibidem, s. 42.
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zakorzenionej etyki pracy i indywidualizmu”16. To zaś zdaniem Sztompki zmusza
do ponownego przemyślenia pojęcia nowoczesności i teorii modernizacji. „Taki
wysiłek jest już podejmowany, a jego głównym przejawem jest fakt, iż nie ogranicza się siły napędowej modernizacji do działających odgórnie rządów – pisze
Sztompka17 – W centrum uwagi znajduje się raczej oddolna mobilizacja prących
do modernizacji mas (…), a powstające spontanicznie ruchy społeczne i charyzmatyczni przywódcy postrzegani są jako główne podmioty modernizacji”.
Tak więc przyjąć należy, iż przejawem owych oddolnych ruchów mas są tworzące się społeczne lokalne komitety wyborcze, tudzież referendalne w gminach, narzędziem działania owych ruchów są wybory samorządowe lub referenda lokalne,
a ich emanacją – mniej lub bardziej charyzmatyczni przywódcy lokalni, jako „podmioty modernizacji”. W następstwie tychże działań, stają się oni beneficjentami
funduszy publicznych, decydując o ich redystrybucji, a tym samym o kierunku modernizacji na lokalnym szczeblu. Do tego dochodzi jeszcze wzrost znaczenia stowarzyszeń i organizacji pozarządowych jako beneficjentów funduszy europejskich.
Mówiąc wprost: wzrasta rola demokracji lokalnej i partycypacji społecznej w procesie modernizacji. Zresztą znalazło to wyraz w polityce regionalnej państwa, bowiem w nowej perspektywie większe pieniądze trafiają na programy regionalne
(wzmacniając rolę samorządów województw), a mniejsze na programy krajowe,
zarządzane ze szczebli ministerialnych (rządowych). Idea reformy Jerzego Buzka
spod hasła „Poszliśmy po władzę, by oddać ją ludziom”, zdaje się znajdować potwierdzenie.

Małe i średnie firmy – gwarantem tożsamości regionu
Nie można jednak abstrahować od gospodarki i tym samym – znaczenia sektora prywatnego. Cechą charakterystyczną tego sektora jest nasycenie firmami z kapitałem zagranicznym, którego zarządy, a nawet średni management ulokowane
są albo poza Polską, albo w spółkach-córkach zarejestrowanych poza woj. lubuskim. Dotyczy to również skutków konsolidacji w dużych polskich firmach z branży
energetycznej zlokalizowanych w regionie, zwłaszcza PGNiG SA, PGE SA, Exalo
Drilling, czy Enea SA. Takie sztandarowe (pod względem zatrudnienia i poziomu
innowacyjności) firmy jak Elektrociepłownia Gorzów, dawny Zespół Elektrowni
Wodnych Dychów czy dawne Poszukiwania Naftowe Diament, znajdują się dziś
w strukturach firm, których siedziby główne wraz z kadrą zarządzającą znajdują się
16
17

P. Sztompka, Socjologia…, op. cit., s. 137.
Ibidem, s. 138.
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odpowiednio: w Bełchatowie, Warszawie i Pile. Kierunek ten – niekorzystny
z punktu widzenia rozwoju regionu lubuskiego – jest obserwowany od roku 2010
i wyraźnie nie sprzyja on lokalnemu rynkowi pracy. Od 2011 r. zmniejszyła się
w regionie populacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, od 50 do
249 osób oraz – najbardziej – zmniejszyła się liczba podmiotów dużych, o liczbie
pracujących powyżej 250 osób18.
Na politykę konsolidacyjną wielkich firm władze publiczne nie mają wpływu
(chociaż stanowisko w tej sprawie podejmował Sejmik Woj. Lubuskiego w roku
2012). Mogą jednakże oddziaływać na lokalną gospodarkę poprzez odpowiednie
ukierunkowanie wsparcia publicznego. Warto zauważyć, że w nowej perspektywie
finansowej szczególną uwagę zwraca się na wsparcie dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (28 proc. alokacji RPO Lubuskie 2020 przeznaczone na Gospodarkę i Innowacje). Co więcej – aż 95,7 proc. wszystkich firm w woj. lubuskim to
firmy małe, zatrudniające do 10 osób. W 2012 r. w rejestrze REGON woj. lubuskiego było wpisanych 107,7 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 3,1 proc. więcej
niż w 2011 r. Wzrost liczby podmiotów o 0,7 proc. odnotowano właśnie wśród małych firm do 10 pracowników19.
Tak więc ukierunkowanie funduszy na małe i średnie przedsiębiorstwa musi
być podyktowane szerszą ideą budowania tożsamości regionu, bowiem małe
i średnie firmy gwarantują w miarę trwałe zakorzenienie w lokalnej gospodarce
i na lokalnym rynku pracy, w przeciwieństwie do firm największych, zatrudniających powyżej 250 osób.

Infrastruktura publiczna na rzecz zacieśniania więzi społecznych
Ostatnia idea wydaje się oczywista, jednakże jest najmniej poparta naukowymi
badaniami. Dotyczy ona zacieśnienia więzi społecznych poprzez inwestycje infrastrukturalne. Myślę tutaj o inwestycjach transportowych (zwłaszcza budowa dróg,
modernizacja kolei oraz doposażenie taboru komunikacji publicznej), które ułatwiają komunikowanie się mieszkańców, a tym samym zachęcają do pielęgnowania więzi społecznych, podróżowania i poznawania obszarów poza opłotkami własnych posesji. Ale nie tylko. Każda bowiem inwestycja, która w ciekawy sposób
zagospodarowuje wspólną przestrzeń publiczną, sprzyja integracji. Mam tu na myśli także rewitalizacje starówek w wielu lubuskich miastach, rewitalizacje domów
Dane na podstawie Sprawozdania z realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji
2010–2015, czerwiec 2014, s. 4.
19 Ibidem, s. 4.
18

116

C ZĘŚĆ I. POLSKA

I JEJ REGIONY W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI

UE

kultury, centrów artystycznych, a nawet budowy placów zabaw, placów festynowych na wsiach i scen do występów zespołów folklorystycznych. Myślę także o inwestycjach w liczne obiekty sportowe, turystyczne i rekreacyjne. Jeśli – dla przykładu – postawimy tezę, że budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej
Górze z halą widowiskową na 5 tys. miejsc przyczyniła się później do zdobycia
w tejże hali mistrzostwa Polski przez zielonogórską drużynę koszykarską, to nie
trzeba naukowych dowodów na poparcie tezy, że ta okoliczność wydatnie przyczyniła się do identyfikacji mieszkańców ze swoim miastem i regionem. Przykłady
można mnożyć także w innych miastach i innych inwestycjach z lat 2007–2013, realizowanych z funduszy LRPO.
Jeśli zatem – najogólniej mówiąc – inwestycje infrastrukturalne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej służą podniesieniu jakości życia mieszkańców, to konsekwencją tego musi być także wzrost identyfikacji mieszkańców
z miejscem swojego zamieszkania. Oczywiście z tymi działaniami musi być sprzężona konkretna strategia marki regionu/miasta. W przypadku woj. lubuskiego jej
efektem jest marka „Lubuskie warte zachodu”. Odnosi się ona jednak nie tylko do
budowania wewnętrznej spójności i tożsamości, ale – przede wszystkim – do sfery
promocji turystycznej i gospodarczej, niejako na zewnątrz.
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Sabina Ren

Skuteczność i determinacja wnioskodawców
w zakresie dofinansowania projektów
w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007–2013
na przykładzie wybranych priorytetów LRPO

Streszczenie
Stworzenie mechanizmów wsparcia środkami unijnymi wraz z przychylnym środowiskiem
dla ich pozyskiwania stanowi kluczową zasadę przy kształtowaniu kierunków interwencji
na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Decyzja o aplikowaniu o dotacje unijne powinna być zatem rzetelną odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze województwa. Środki unijne dedykowane są precyzyjnie określonym interwencjom. Działania te muszą
mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, stanowiąc instrument do osiągania przyjętych celów prorozwojowych na danym obszarze. Wnioskodawcy, przygotowując
projekty unijne angażują znaczące zasoby finansowe, czasowe i ludzkie, przy czym bez znaczenia w tym aspekcie jest okoliczność faktycznego otrzymania dofinansowania. Skuteczność
i determinacja wnioskodawców w zakresie wykorzystania środków odwoławczych, jako narzędzi stwarzających szansę na otrzymanie dofinansowania i realizację projektu zostały poddane analizie na podstawie ich aktywności w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
W artykule opisano uwarunkowania formalno-prawne związane z absorpcją środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych w programach regionalnych
w Polsce. Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane, pierwotne i wtórne, które zostały
udostępnione przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Do analizy wykorzystano także badanie własne
przeprowadzone wśród wnioskodawców korzystających ze środków odwoławczych w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedstawione wyniki stanowią podstawę
do określenia stopnia skuteczności i determinacji wnioskodawców w realizacji planowanych
projektów przy wykorzystaniu środków unijnych jak i bez ich wykorzystania.
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Wprowadzenie
Znaczenie funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju i zwiększenia konkurencyjności Polski jest okolicznością bezsprzeczną. Nie sposób nie dostrzec w tym zakresie faktu, iż wsparcie finansowe w ramach regionalnych programów operacyjnych,
realizowanych w perspektywie 2007–2013 stworzyło szansę dla szybszego i bardziej intensywnego rozwoju polskiej gospodarki w aspekcie regionalnym. We
wszystkich województwach odnotowano większe zainteresowanie wnioskodawców
niż ilość przeznaczonych środków w poszczególnych priorytetach programów regionalnych. Do końca czerwca 2014 r. w szesnastu programach operacyjnych podpisano 34 tysiące umów o dofinansowanie na kwotę ponad 107 mld złotych, co
stanowi ponad 95 proc. środków unijnych dostępnych w ramach regionalnych programów operacyjnych1.
Z założenia, środki unijne dedykowane są precyzyjnie określonym interwencjom. Działania te muszą mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, stanowiąc instrument do osiągania przyjętych celów prorozwojowych na danym obszarze2. Wnioskodawcy, przygotowując projekty unijne, angażują znaczące
zasoby finansowe, czasowe i ludzkie, przy czym bez znaczenia w tym aspekcie jest
okoliczność faktycznego otrzymania dofinansowania. Innymi słowy nakłady, które
zostają poniesione przez wnioskodawców na przygotowanie projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania i wnioskodawców, których projekty nie
zostały wyłonione do dofinansowania, są zbliżone. Część z podmiotów, których
projekty nie znalazły akceptacji w ramach dofinansowania, skorzystała ze środków
odwoławczych wnoszonych w ramach konkursów regionalnych, w tym także w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym (LRPO).
Przedmiotem niniejszej analizy jest aktywność wnioskodawców w zakresie wykorzystania środków odwoławczych, jako narzędzi stwarzających szansę na otrzymanie dofinansowania i realizację projektu. Koncentrując się na niniejszych rozważaniach, w powyższym zakresie przyjęto hipotezę, że środki odwoławcze złożone od
niekorzystnych rozstrzygnięć w ramach konkursów LRPO świadczą o determinacji
w realizacji projektów przez wnioskodawców. Na potrzeby niniejszego artykułu obszar badawczy zdefiniowany został jako wniesienie środków odwoławczych w ra-

1 http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/Rozeznanie_rynku/Documents/Monitor_Regionalny_2014-06-30.pdf (data dostępu: 21.10.2014).
2 J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej
Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów
2013.
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mach Priorytetu I, III i IV Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie
Lubuskim. Zakres czasowy badania dotyczy perspektywy unijnej 2007–2013.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane, pierwotne
i wtórne, które zostały udostępnione przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze. Do analizy wykorzystano także badanie własne przeprowadzone wśród
wnioskodawców korzystających ze środków odwoławczych w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedstawione wyniki stanowią podstawę
do określenia stopnia skuteczności i determinacji wnioskodawców w realizacji planowanych projektów przy wykorzystaniu środków unijnych jak i bez ich wykorzystania. Dają także podstawę do wskazania zasadności inwestowania w przygotowywanie konkretnych wniosków projektowych przez potencjalnych beneficjentów.

Uwarunkowania formalno-prawne
Regulatorem procesów związanych z absorpcją środków unijnych są organy
Unii Europejskiej. Polityka w tym zakresie polega na określaniu celów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, politycznych związanych ze zrównoważonym
rozwojem wszystkich krajów członkowskich3. Tworzenie warunków sprzyjających
realizacji przyjętych celów wymaga wielu regulacji będących efektem szeregu konsultacji indywidualnych, zbiorowych oraz instytucjonalnych. W zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego
w rozporządzeniu z 2006 roku4 określono zasady wsparcia finansowego w perspektywie unijnej 2007–2013.
Analiza treści wskazanego rozporządzenia prowadzi do wniosku, że system wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest systemem
zbudowanym na zasadzie odpowiedzialności władzy publicznej za wydatkowanie
środków z tego budżetu. W motywach wstępnych rozporządzenia wskazuje się bowiem, iż:
1. Państwa członkowskie i instytucje zarządzające mogą opracować w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR uzgodnienia dotyczące współpracy międzyregionalnej i mogą uwzględnić cechy szczególne
obszarów.
L. Krzyżanowski red., Prawo Unii Europejskiej, Wyd. OD.NOWA, Kraków 2012.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
3
4
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2. Skuteczność pomocy z funduszy zależy także od stosowania rzetelnej oceny
w programowaniu i monitorowaniu. Obowiązki państw członkowskich i Komisji w tym zakresie powinny zostać określone.
3. Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie środki gwarantujące
właściwe funkcjonowanie ich systemów zarządzania i kontroli.
4. Konieczne jest zatem wyznaczenie jednej instytucji zarządzającej dla każdego programu operacyjnego i sprecyzowanie zakresu jej obowiązków, jak
również funkcji instytucji audytowej. Niezbędne jest również zagwarantowanie jednolitych standardów jakości dotyczących poświadczania wydatków
i wniosków o płatność przed ich przesłaniem Komisji.
Analiza motywów prowadzi do wniosku, że z założenia samego systemu funkcjonowania funduszy strukturalnych to na państwach członkowskich spoczywa zarówno odpowiedzialność za właściwe określenie zasad przyznawania dofinansowania jak i za stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli.
Dalsza treść poszczególnych przepisów rozporządzenia prowadzi do ugruntowania przedstawionego powyżej poglądu. Żaden przepis rozporządzenia nie zapewnia tzw. społecznej czy też obywatelskiej kontroli nad systemem, rozumianej
jako prawo każdego z obywateli do kwestionowania decyzji podejmowanych w ramach procesu przyznawania środków UE, dając w tym zakresie państwom członkowskim prawo do określania zasad zarządzania i kontroli systemu wydatkowania
funduszy pochodzących z budżetu UE, z uwzględnieniem wypracowanych w danym państwie członkowskim systemów. Jednakże, w celu zapewnienia funkcjonowania rzetelnego i przejrzystego systemu przyznawania dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, przewidziano w prawie wspólnotowym środki odwoławcze
dla wnioskodawców, których projekty nie zostały wyłonione do dofinansowania.

Prawodawstwo krajowe w zakresie środków odwoławczych
w programach regionalnych
Wnioskujący o dofinansowanie projektów w ramach LRPO 2007–2013 korzystali początkowo z uprawnienia wynikającego z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r.5 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. z zaskarżenia decyzji o dofinansowanie, składając pisemne protesty na ocenę zgodności składanych wniosków
z kryteriami wyboru projektów do dofinansowania. Zgodnie z art. 5 pkt 10 wyżej
przywołanej ustawy protestem jest wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofi5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658).
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nansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie
zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Artykuł 30 ust. 3
pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ustanowił wojewodę właściwym do rozpatrywania protestów składanych przez wnioskodawców w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r.6, dotycząca wdrażania funduszy strukturalnych, wprowadziła zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
dotyczące między innymi zakresu procedury odwoławczej dla programów operacyjnych.
Podstawowa zmiana merytoryczna polegała na uzyskaniu przez wnioskodawców możliwości kierowania skarg do sądu administracyjnego (zamiast jak dotychczas do sądu cywilnego) i do Naczelnego Sądu Administracyjnego, po wyczerpaniu
procedury odwoławczej, określonej w systemie realizacji dla każdego programu
operacyjnego7.
W związku z tą zmianą, w zakresie regionalnych programów operacyjnych wojewoda przestał być właściwy do rozpatrywana protestów, natomiast protesty kierowane do Instytucji Zarządzającej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 do października 2014 roku rozstrzygane były
przez Zespół ds. procedury odwoławczej funkcjonujący w ramach Wydziału Programowania Strategicznego LRPO. Pracą Zespołu ds. procedury odwoławczej,
kierował Koordynator ds. procedury odwoławczej. Obecnie to zadanie wykonywane jest w Wydziale Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego rozpatrzył łącznie 159 protestów, a 16 pozostawił bez rozpatrzenia, głównie z powodu wniesienia protestu po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.
105 protestów rozpatrzonych zostało pozytywnie, co skutkowało przekazaniem ich
do ponownej oceny. Pozostałe 54 protesty zostały rozpatrzone negatywnie, z czego
11 zostało przekazanych przez wnioskodawców do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tylko w 1 z 11 wspomnianych
przypadków Minister Rozwoju Regionalnego wydał rozstrzygnięcie pozytywne.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370).
7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie wymogów, jakie
powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
12 kwietnia 2011 r., http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/
Documents/wytyczne_procedury_odwolawcze_wersja_do_publikacji_180411.pdf (data dostępu: 11.07.2014).
6
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W ramach konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. do Instytucji Zarządzającej LRPO wpłynęło łącznie 430 protestów. 166 zostało rozpatrzonych pozytywnie i przekazanych do ponownej oceny, natomiast 37 ze wszystkich negatywnie
rozpatrzonych protestów zostało skierowanych przez wnioskodawców do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a na 16 rozstrzygnięć WSA
wniesiono skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego8.

Środki odwoławcze w wybranych priorytetach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Regionalny program operacyjny przeznaczony dla województwa lubuskiego
składa się z sześciu priorytetów. Na potrzeby analizy wybrano wnioski o dofinansowanie, które składane były w ramach Priorytetu I, Priorytetu III oraz Priorytetu IV Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2007–2013. Priorytet II, głównie dedykowany przedsiębiorstwom, został
wyłączony z obszaru badawczego.
Największa część alokacji środków w ramach LRPO (33,6 proc.) przeznaczona
została na realizację Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, którego głównym celem było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa, przede wszystkim poprzez modernizację
i rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej oraz budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie. Główne typy projektów kwalifikujących się do
dofinansowania w ramach tej osi to działania związane z budową i przebudową
lokalnych i regionalnych połączeń drogowych, infrastruktury transportu publicznego, modernizacją połączeń kolejowych, portu lotniczego oraz transportu wodnego, a także działaniami promocyjnymi i związanymi z rozwijaniem systemów
informatycznych9. Ogółem w tym priorytecie złożono 36 protestów od negatywnej
decyzji w zakresie współfinansowania projektu.
Na realizację Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego poświęcono 16,28 proc. alokacji środków w ramach LRPO. Środki
przeznaczone były głównie na działania związane z poprawą stanu środowiska
przyrodniczego, poprzez polepszenie funkcjonowania infrastruktury służącej
ochronie środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekty kwalifikujące
8 Dane uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, stan na maj
2014 r. (Informacja z dnia 7 maja 2014 roku udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego).
9 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, oprac. Zarząd Województwa
Lubuskiego, Zielona Góra, wrzesień 2011, s. 95–100.
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się do otrzymania dofinansowania koncentrować się miały głównie na zarządzaniu
odpadami, oczyszczaniu wód, kontroli jakości powietrza oraz modernizacji systemów ciepłowniczych i energetycznych. Protesty od negatywnej decyzji w zakresie
współfinansowania projektu dotyczyły 34 projektów.
Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej koncentrował się
przede wszystkim na poprawie jakości kształcenia w województwie, dostępności
do usług związanych z ochroną zdrowia, a także aktywizacji obszarów peryferyjnych i słabych strukturalnie. Głównym celem tej osi było zniesienie dysproporcji
pomiędzy poszczególnymi obszarami znajdującymi się na terenie regionu. Na jej
realizację przeznaczono 17,21 proc. środków w ramach alokacji Programu. Ogółem w tym priorytecie złożono 48 protestów od negatywnej decyzji w zakresie
współfinansowania projektu.
Beneficjentami projektów realizowanych w ramach wymienionych priorytetów
mogły być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, szkoły wyższe, osoby prawne
i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, jednostki
naukowe, a także jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto w ramach priorytetów I i III o dofinansowanie mogły ubiegać się także jednostki Lasów Państwowych, przedsiębiorcy i administracja rządowa, w ramach priorytetu III również
spółki z zakresu gospodarki wodnej. Ponadto beneficjentami środków z priorytetów I i IV mogły być instytucje kultury, zaś z priorytetu IV – również spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe.

Protesty rozpatrzone przez Wojewodę Lubuskiego
w ramach Priorytetów I, III i IV LRPO
Pierwsze protesty dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach priorytetów I,
III i IV zostały złożone do Wojewody Lubuskiego przez wnioskodawców w sierpniu 2008 r. i dotyczyły Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej
w regionie. Ogółem do Wojewody Lubuskiego wpłynęło 38 protestów, z czego rozpatrzonych zostało 29 protestów. 9 protestów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Ze wspomnianych 38 protestów, 28 dotyczyło oceny merytorycznej, zaś 10
oceny formalnej. Protesty w układzie priorytetowym przedstawia wykres 1.
Najczęstszą przyczyną pozostawienia protestu bez rozpatrzenia było wniesienie go po upływie terminu do jego wniesienia – kolejną wniesienie protestu przez
podmiot nieuprawniony lub nienależycie reprezentowany. Spośród 29 rozpatrzo-
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Wykres 1. Protesty rozpatrzone przez Wojewodę Lubuskiego w ramach Priorytetów I, III i IV
z uwzględnieniem sposobu rozpatrzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

nych protestów, 19 zostało rozstrzygniętych pozytywnie i przekazanych do ponownej oceny. Natomiast 10 protestów rozpatrzono negatywnie. Żaden z wnioskodawców nie złożył do Ministra Rozwoju Regionalnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyniki rozstrzygnięć protestów w analizowanych priorytetach
prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Wynik rozstrzygnięć protestów złożonych do Wojewody Lubuskiego
w ramach priorytetów I, III i IV

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność
regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie – do
Wojewody Lubuskiego wpłynęło 6 protestów. Wniesione protesty dotyczyły etapu
oceny merytorycznej i 5 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie tzn. uwzględniono zarzuty podnoszone przez wnioskodawców, przekazując tym samym sprawę do
ponownej oceny.
W ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego,
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do Wojewody Lubuskiego wpłynęło 8 protestów na ocenę formalną wniosków
o dofinansowanie. Jeden protest został rozstrzygnięty pozytywnie, w pozostałych
7 protestach wydano negatywne rozstrzygnięcia. Żaden z 7 protestujących wnioskodawców nie wniósł do Ministra Rozwoju Regionalnego wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
W zakresie Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej
oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wniesiono 2 protesty na
poprawność dokonanej oceny formalnej, oba zostały rozpatrzone negatywnie.
W ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej,
Działanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, do
Wojewody Lubuskiego ogółem wpłynęły 22 protesty. Złożone protesty były przedwczesne i, w związku z powyższym, zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Po
otrzymaniu pisemnej informacji o wynikach rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie protesty złożyło ponownie 13 wnioskodawców.
W ramach preselekcji10 ogłoszonej 10 grudnia 2008 r. dla Priorytetu I Rozwój
infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, wpłynęły 44 karty preselekcji. Wszystkie złożone karty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem
formalnym. Wynik pozytywny podczas oceny merytorycznej uzyskało 28 kart preselekcji. Z uwagi na fakt, iż procedura odwoławcza ma zastosowanie do preselekcji, wnioskodawcy złożyli dwa protesty do Wojewody Lubuskiego celem zweryfikowania oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach preselekcji.

Protesty rozpatrzone w ramach Priorytetów I, III i IV LRPO
w Instytucji Zarządzającej LRPO
W związku ze zmianami prawnymi, system środków odwoławczych dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku uwzględniał rozgraniczenia procedury
odwoławczej na dwa etapy. Na pierwszym etapie, tzw. przedsądowym, właściwą do
rozpatrzenia środka odwoławczego w postaci protestu stała się Instytucja Zarządzająca regionalnym programem operacyjnym. Na podstawie nowych przepisów
kolejny etap wskazany wnioskodawcom dotyczył postępowania przed sądami administracyjnymi z ich skargi. W przypadku wyczerpania drogi odwoławczej wnioskodawca mógł wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tryb oceny projektów opracowany w 2007 roku, a ogłoszony w 2008 roku. Wyniki preselekcji miały służyć zaplanowaniu harmonogramu ogłaszania konkursów oraz odpowiedniego
podziału funduszy pomiędzy poszczególne obszary interwencji; http://www.old.lrpo.lubuskie.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=91 (data dostępu: 28.10.2014).
10
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Tym samym minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przestał być właściwy do
rozstrzygania w sprawach o ponowne rozpatrzenie wniosków.
W ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność
regionu złożono 30 protestów. Na Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury
transportowej w regionie złożono 14 protestów, z tego 5 rozpatrzono pozytywnie.
W tym zakresie jeden wnioskodawca wniósł skargę do WSA. Protesty dotyczyły
etapu oceny merytorycznej – 10 natomiast formalnej – 4. Z kolei w zakresie Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza
złożono 3 protesty, z tego 2 dotyczyły oceny formalnej wniosku. Protesty te rozpatrzono negatywnie. W Działaniu 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego złożono łącznie 13 protestów, z tego 5 rozpatrzono pozytywnie, natomiast spośród rozpatrzonych negatywnie wniesiono 3 skargi do WSA. Ze wskazanych protestów
7 dotyczyło oceny formalnej, 1 – merytorycznej i 5 – oceny strategiczno-horyzontalnej. Protesty rozpatrzone w odniesieniu do konkursów LRPO ogłoszonych po
20 grudnia 2008 r. przedstawia wykres 3.
Od rozstrzygnięć konkursów ogłoszonych w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego wpłynęły łącznie 24 protesty, w tym
aż 22 dotyczyły konkursów w ramach Działania 3.2 Poprawa jakości powietrza,
Wykres 3. Protesty rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą LRPO
w ramach Priorytetów I, III i IV z uwzględnieniem sposobu rozpatrzenia
i dalszego postępowania na drodze sądowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego (Informacja z dnia 4 sierpnia 2014 roku udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego).
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efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii (9 protestów od oceny formalnej i specyficznej dopuszczającej, 8 od oceny
specyficznej punktowej i pięć od oceny merytorycznej). Ze wspomnianych 22 protestów pozytywnie rozpatrzono pięć. Od rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego
w ramach działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego złożono dwa protesty, które dotyczyły oceny formalnej i specyficznej dopuszczającej.
Jedno z nich rozpatrzono negatywnie, a drugie pozostawiono bez rozpatrzenia.
Etapy oceny kwestionowane przez wnioskodawców przy protestach prezentuje
wykres 4.
Wykres 4. Protesty od rozstrzygnięć konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r.
ze względu na rodzaj oceny, od której zostały wniesione

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego (Informacja z dnia 4 sierpnia 2014 roku udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego).

W ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej złożono łącznie 26 protestów, z czego 5 rozpatrzono pozytywnie. Od rozstrzygnięć
konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej wpłynęło 5 protestów, z czego żaden nie został rozpatrzony pozytywnie. Trzy z nich dotyczyły oceny formalnej, zaś dwa oceny
strategiczno-horyzontalnej. Natomiast, w ramach Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej złożono osiemnaście protestów,
z czego pięć rozpatrzono pozytywnie. Dwa protesty dotyczyły oceny formalnej, a 5
oceny strategiczno-horyzontalnej. Najwięcej protestów w ramach wspomnianego
poddziałania, bo aż 11, złożono od wyników oceny merytorycznej (merytorycznotechnicznej oraz punktacji Zarządu Województwa Lubuskiego), jednakże w każdym z 11 przypadków protest nie przysługiwał. Od rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miejskich i wiejskich złożono 3 protesty, z których żaden nie został rozpatrzony
pozytywnie. Dwa z nich dotyczyły oceny formalnej, zaś jeden oceny strategicznohoryzontalnej.
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Obszary oceny kwestionowane przez wnioskodawców
w konkursach LRPO 2007–2013
Należy wskazać, iż protest od decyzji negatywnej w zakresie dofinansowania
projektu, co do zasady, dotyczyć może każdego etapu oceny wniosku lub karty
preselekcyjnej, jednakże jeżeli został on wniesiony po wyczerpaniu środków w ramach alokacji na dane działanie lub priorytet, zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia. Składając protest, wnioskodawca jest obowiązany przytoczyć wszystkie kryteria oceny, z którymi się nie zgadza oraz przedstawić wyczerpujące uzasadnienie
swojego stanowiska. Obowiązkowe jest również zachowanie formy pisemnej protestu, którego wzór, dla konkursów ogłoszonych w ramach LRPO 2007–2013 zawarty został w dokumencie z wytycznymi11. Wyniki rozstrzygnięć protestów ogółem według stanu na maj 2014 r. przedstawiono na wykresie 5.
Po dokonaniu analizy złożonych protestów na ocenę wniosków o dofinansowanie realizacji projektów należy stwierdzić, iż zdecydowana większość spraw
dotyczyła oceny merytorycznej wniosków. Protesty od oceny formalnej stanowiły
Wykres 5. Wyniki rozstrzygnięć protestów złożonych do Wojewody Lubuskiego
oraz do Instytucji Zarządzającej w Priorytetach I, III i IV LRPO
(według stanu na maj 2014 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (Informacja z dnia 4 sierpnia 2014 roku
udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego).
11 Wytyczne dla Beneficjentów LRPO na lata 2007–2013 w zakresie środków odwoławczych wnoszonych w ramach konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r., Zielona Góra, czerwiec 2013 r.,
http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:zmianawytycznych-dla-beneficjentow-lrpo-na-lata-2007-2013-w-zakresie-rodkow-odwoawczychwnoszonych-w-ramach-konkursow-ogaszanych-po-20-grudnia-2008-r&catid=112:preceduraodwoawcza&Itemid=130 (data dostępu: 21.10.2014).
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35 proc. protestów złożonych przez wnioskodawców. Protesty złożone po ocenie
formalnej w większości były rozpatrywane negatywnie, przy czym powodem takiego
stanu rzeczy były odstępstwa od wymagań formalnych dotyczące wniosków, które
zostały określone w dokumentach programowych oraz konkursowych. Dokumentacja nie była pod względem formalnym przygotowana zgodnie z instrukcjami i regulaminami konkursów. Odsetek negatywnych rozstrzygnięć protestów po ocenie formalnej wynika również z faktu, iż system oceny formalnej funkcjonował w oparciu
o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”. Wnioskodawca składając protest podnosił
kilka zarzutów równocześnie, a w przypadku gdy chociażby jeden z zarzutów nie został uwzględniony, protest wnioskodawcy rozpatrywany był negatywnie.
Instytucja rozpatrująca protesty po ocenie merytorycznej wydawała opinie co
do zasadności kwestionowanych obszarów przez wnioskodawców w następującym
zakresie:
– rozbieżności w ocenie ekspertów i niewystarczającego uzasadnienia oceny;
– braku podawania przez oceniających wnioski przyczyn obniżenia punktacji
w ramach danego kryterium;
– zgodności oceny projektów z kryteriami wyboru projektów;
– przyznawania punktacji za etap oceny strategiczno-horyzontalnej w wyniku
czego dofinansowanie otrzymały projekty, które uzyskały mniejszą liczbę
punktów po ocenie merytorycznej wniosków;
– oceny projektów w zakresie aspektu regionalnego oraz ich oddziaływania na
rozwój gospodarczy regionu;
– poprawności oceny złożonych wniosków z kryteriami wyboru projektów do
dofinansowania;
– oceny wpływu wskaźników zakładanych w projektach na osiągnięcie wskaźników docelowych działania;
– adekwatności zaproponowanych w projekcie rozwiązań w stosunku do potrzeb konkursu;
– oceny ekonomicznego wpływu na rozwój regionu oraz stopnia spójności
z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą w regionie;
– komplementarności projektu z dokumentami strategicznymi.
Podnoszone przez wnioskodawców LRPO kwestionowane obszary oceny dotyczyły specyficznych uwarunkowań w danym projekcie. Tym niemniej, sama procedura odwoławcza określająca zasady postępowania w zakresie wykorzystania
środków odwoławczych oraz analiza wybranych protestów pozwoliła wyodrębnić,
wskazane powyżej zakresy tematyczne oceny, które powodowały zastrzeżenia
wnioskodawców.

130

C ZĘŚĆ I. POLSKA

I JEJ REGIONY W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI

UE

Determinacja wnioskodawców w zakresie realizacji projektów
w świetle badań własnych
Analiza uwarunkowań własnych wnioskodawcy oraz specyfiki otoczenia, uzupełniona rzetelną diagnozą determinantów kształtujących rozwój, pozwala określić proces formułowania celów w odniesieniu do możliwości ich realizacji przez
potencjalnych beneficjentów. Projekty będące jedynie wyrazem ambicji wnioskodawcy bez rzetelnego przygotowania etapu koncepcyjnego mają zdecydowanie
mniejszą szansę na ich realizację aniżeli te będące wynikiem zestawienia mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z planami inwestycyjnymi.
Mając powyższe na względzie, rzetelne zdefiniowanie założeń projektowych na
poziomie wnioskodawcy stwarza większe szanse na pozyskanie dofinansowania
z funduszy unijnych. Faza przygotowawcza projektu, związana często z koniecznością dostosowania się do założeń konkursowych, wymaga zaangażowania środków
własnych, których odzyskanie jest możliwe dopiero w sytuacji podpisania umowy
o dofinansowanie. Znacząca cześć programów uwzględnia kategorię kosztów
przygotowawczych. Natomiast refundacja poniesionych wydatków jest możliwa
w sytuacji zatwierdzenia projektu do dofinansowania. Nie bez znaczenia jest determinacja wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu. Może ona skutkować poszukiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania, w tym także dotacji krajowych.
Wnioskodawca upatruje także szans na współfinansowanie projektu w ramach
konkursów ogłaszanych w innych programach unijnych lub modyfikuje swój projekt i składa ponownie w tym samym działaniu. Istotnym sposobem postępowania
we wskazanej sytuacji wnioskodawcy jest również stosowanie środków odwoławczych od decyzji Instytucji Zarządzającej jako instrumentu przewidzianego w procedurze odwoławczej.
W celu pozyskania informacji na temat skuteczności i determinacji wnioskodawców przy realizacji projektów postanowiono dane ilościowe uzupełnić jakościowymi. W związku z powyższym, wśród wnioskodawców Priorytetu I, III i IV LRPO
składających protesty w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. przeprowadzono badanie przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego. Próba badawcza
została określona na podstawie liczby złożonych protestów. Spośród 80 protestów
złożonych do Instytucji Zarządzającej LRPO, 21 po ponownej weryfikacji wniosku projektowego otrzymało szanse na dofinansowanie do realizacji. Potencjalni
beneficjenci tych projektów, których protest został rozpatrzony negatywnie lub
skarga do sądu administracyjnego została oddalona w ramach LRPO przygotowali ogółem 59 projektów. W sierpniu i wrześniu 2014 roku wszyscy wnioskodawcy
zostali poproszeni o udzielenie informacji we wskazanym zakresie podczas telefonicznego wywiadu epizodycznego, który jest metodą badawczą polegającą na

Skuteczność i determinacja wnioskodawców w zakresie dofinansowania projektów…

131

przeprowadzeniu rozmowy z respondentem w oparciu o wcześniej przygotowaną
listę pytań, a jego celem jest uzyskanie przez badacza określonego zestawu informacji. Ten rodzaj wywiadu opiera się głównie na pytaniach i odpowiedziach, ale
obejmuje również części narracyjne12.
Badanie dotyczyło 59 wnioskodawców, którym zadano 6 pytań dotyczących
dalszego postępowania z odrzuconymi projektami.
1. Czy projekt był realizowany, pomimo braku pozytywnej decyzji w zakresie
dofinansowania?
2. Czy projekt realizowany był z innych środków?
3. Jeżeli tak, to czy zrealizowano go w całości, czy częściowo?
4. Jeżeli projekt był realizowany z innych środków w całości lub częściowo, to
jakie były to środki?
5. Jeżeli projekt nie był realizowany z innych środków, to czy planuje się go
realizować w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej?
6. Jeżeli tak, to czy planuje się go realizować w niezmienionym zakresie?
Według pozyskanych informacji w badaniu własnym, protesty wnioskodawców
rozpatrzone pozytywnie oraz skarga uwzględniona przez WSA, to 21 środków odwoławczych ogółem. Należy jednak wskazać, że nie wszystkie projekty pomimo
pozytywnego rozstrzygnięcia odwoławczego zostały zrealizowane z powodu braku
dostępności środków. Spośród ogółu wnioskodawców czterech odstąpiło całkowicie od realizacji projektu. Były to w większości projekty, o których dofinansowanie
wnioskowano w IV Priorytecie. Dwudziestu jeden wnioskodawców planuje realizować te inwestycje w nowej perspektywie 2014–2020. Wskazane przez badanych
działania projektowe dotyczą inwestycji związanych ze szpitalami oraz zakładami
opieki zdrowotnej, a także działań jednostek samorządu terytorialnego i szkół
związanych z działalnością edukacyjną. Część wnioskodawców zamierza realizować projekty według pierwotnego wniosku aplikacyjnego, jednakże mają świadomość, że projekty muszą być dostosowane do warunków konkursowych w nowej
perspektywie. Zestawienie projektów przedstawia wykres 6.
Dwanaście projektów, które po odrzuceniu protestów i skarg zostało zrealizowanych częściowo, wnioskodawcy zrealizowali z własnych środków, zaś jeden został zmodyfikowany i ponownie złożony w ramach LRPO. Wśród wnioskodawców
w zdecydowanej większości były to jednostki samorządu terytorialnego gminy i powiaty, a projekty dotyczyły głównie modernizacji, termomodernizacji lub rewitalizacji budynków użyteczności publicznej i szkół oraz budowy lub przebudowy dróg.
W jedenastu na trzynaście przypadków były to projekty infrastrukturalne.

12

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wyd. PWN, Warszawa 2011, s. 197.
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Wykres 6. Zestawienie projektów, w ramach których wnioskodawcy składali protest
do Instytucji Zarządzającej LRPO z uwzględnieniem informacji
o sposobie dalszego postępowania z projektem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego (Informacja z dnia 4 sierpnia 2014 roku udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) oraz przeprowadzonego wywiadu telefonicznego.

Brak pozytywnej decyzji o współfinansowaniu w ramach LRPO skutkował również
poszukiwaniem środków w innych programach na realizację projektów. Wnioskodawcy aplikowali o ośrodki w ramach programu LRPO 2007–2013 w późniejszych konkursach, a także o dotacje z budżetu państwa, głównie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Warto wskazać, że dziewięciu wnioskodawców w celu zrealizowania projektu
w całości, pomimo negatywnego rozpatrzenia protestu ponownie ubiegało się
o dofinansowanie w ramach LRPO, z czego 44 proc. dotyczyło działań związanych
z efektywnością i bezpieczeństwem energetycznym.

Wnioski
1. System funkcjonowania funduszy strukturalnych zakłada, że na państwach
członkowskich spoczywa odpowiedzialność za właściwe określenie zasad
przyznawania dofinansowania, w tym procedur odwoławczych.
2. Ustawa z listopada 2008 r. regulująca wdrażanie funduszy strukturalnych,
wprowadziła zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dotyczące między innymi zakresu procedury odwoławczej dla programów operacyjnych.
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3. Zmiana merytoryczna w zakresie procedury odwoławczej polegała na uzyskaniu przez wnioskodawców możliwości kierowania skarg do sądu administracyjnego (zamiast jak dotychczas do sądu cywilnego) i do Naczelnego
Sądu Administracyjnego, po wyczerpaniu procedury odwoławczej.
4. Dla konkursów w ramach LRPO ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 r. właściwym dla rozstrzygnięć protestów był wojewoda, po tym terminie protesty
kierowane były do Instytucji Zarządzającej LRPO.
5. Ogółem w ramach LRPO (priorytety I, III i IV) według stanu na 7 maja
2014 r. złożono 118 protestów.
6. Część z podmiotów, których projekty nie znalazły akceptacji w ramach dofinansowania, skorzystała ze środków odwoławczych wnoszonych w ramach
konkursów regionalnych, w tym także w Lubuskim Regionalnym Programie
Operacyjnym (LRPO).
7. Nakłady poniesione przez wnioskodawców na przygotowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania i wnioskodawców, których projekty nie
zostały wyłonione do dofinansowania, są zbliżone.
Przeprowadzona analiza, uzupełniona badaniem własnym, pozwala na potwierdzenie przyjętej hipotezy, że protesty złożone od niekorzystnych rozstrzygnięć w ramach konkursów LRPO świadczą o determinacji w realizacji projektów
przez wnioskodawców. Poniższe konkluzje zdecydowanie wspierają postawioną
hipotezę.
1. Około 40 proc. wnioskodawców z priorytetów I, III i IV z negatywną decyzją
o dofinansowaniu wykorzystało środek odwoławczy jako narzędzie stwarzające szansę na realizację projektu13.
2. Miarą determinacji i skuteczności wnioskodawców w zakresie pozyskiwania środków unijnych jest pozytywne rozpatrzenie protestu – 36 wnioskodawców.
3. Determinacji wnioskodawców dowodzą również próby skarżenia negatywnych decyzji o rozpatrzeniu środka odwoławczego do sądów administracyjnych (10 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 2 skargi do
Naczelnego Sądu Administracyjnego).
4. O determinacji i skuteczności wnioskodawców w zakresie pozyskiwania
środków unijnych świadczy zdobycie innych źródeł dofinansowania na projekty realizowane według pierwotnego wniosku o dofinansowanie – 19 wnioskodawców.
Oszacowano na podstawie informacji pozyskanych ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13,
danych pozyskanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacji z dn. 7 maja 2014 r.
i 4 sierpnia 2014 r. udzielonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
13
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5. Potwierdzeniem determinacji w realizacji projektu przez wnioskodawcę jest
sfinansowanie projektu w całości z własnych środków – 5 wnioskodawców.
6. Determinacja w realizacji projektu przez wnioskodawcę może być postrzegana poprzez zmodyfikowanie założeń projektu w celu jego chociażby częściowej realizacji, w taki sposób, aby sfinansować projekt z innych źródeł, niż
pierwotnie zakładano – 13 wnioskodawców.
7. Potwierdzeniem determinacji wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu
jest decyzja o aplikowaniu w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 –
21 wnioskodawców.
Stworzenie mechanizmów wsparcia środkami unijnymi wraz z przychylnym
środowiskiem dla ich pozyskiwania stanowi kluczową zasadę przy kształtowaniu
kierunków interwencji na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich.
Decyzja o aplikowaniu o dotacje unijne powinna być zatem rzetelną odpowiedzią
na potrzeby społeczno-gospodarcze województwa. Efektywne współdziałanie różnych środowisk w regionie wymaga łączenia narzędzi oraz środków dostępnych
w ramach obowiązujących polityk publicznych z potencjalnymi źródłami finansowania z sektora prywatnego.
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Uniwersytet Zielonogórski
wobec nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
2014–2020

Streszczenie
Artykuł prezentuje syntetyczny opis działań Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Został podzielony na sześć części. Pierwsza z nich poświęcona została przedstawieniu potencjału beneficjenta
oraz ogólnego poziomu wykorzystania środków unijnych przez uczelnię w latach 2004–2006
oraz 2007–2013. W podrozdziale drugim zobrazowano działania UZ dotyczące pozyskiwania
środków UE z budżetów krajowych programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Infrastruktura
i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Każdy projekt został przypisany do konkretnego
działania, zamieszczono jego krótką charakterystykę oraz wskazano pozyskaną kwotę dofinansowania na jego realizację.
Uwzględniając dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania środków z programów horyzontalnych, w części trzeciej autorzy przybliżyli czytelnikom działania władz uniwersyteckich dotyczące aktualizacji dokumentu strategicznego dotyczącego kierunków rozwoju
Uniwersytetu Zielonogórskiego z horyzontem czasowym do roku 2020, a także dokonane zmiany
w strukturze organizacji wewnętrznej, dotyczące przygotowań do absorbcji środków unijnych
2014–2020.
W podrozdziałach czwartym i piątym zaprezentowane zostały działania Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące opiniowania między innymi projektu Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014–2020, a także wyznaczenia wybranych kierunków pozyskiwania środków unijnych
w perspektywie budżetowej do roku 2020. Wreszcie, w części szóstej dokonano wstępnego
podsumowania aktualnych i planowanych działań Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku
z planowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014–2020 w Polsce.
Artykuł jest wstępem do opisu dalszy działań Uniwersytetu Zielonogórskiego w dziedzinie
aplikowania o środki unijne w latach 2014–2020, pochodzących z centralnych programów operacyjnych.

Uniwersytet Zielonogórski wobec nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020

137

Wprowadzenie
Uniwersytet Zielonogórski (UZ) rozpoczął swoje funkcjonowanie dnia 1 września 2001 roku na bazie kadry naukowej oraz infrastruktury Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Politechniki Zielonogórskiej. Podstawą do powołania uczelni była ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o utworzeniu
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze1. Uniwersytet został kontynuatorem tradycji i dorobku obu zielonogórskich uczelni w każdym obszarze ich
działalności. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego
funkcjonuje 11 wydziałów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego w 5 dyscyplinach (astronomia, budownictwo, elektrotechnika, historia, matematyka) oraz doktora w 15 dyscyplinach (astronomia,
automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo,
elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria środowiska, literaturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, pedagogika)2.
Na koniec roku 2013 Uniwersytet zatrudniał ogółem 1 513 pracowników, w tym
882 osoby na stanowiskach naukowych lub naukowo-dydaktycznych. Jednym z mierników aktywności uczelni jest liczba publikacji, których autorami lub współautorami są jej pracownicy lub doktoranci. W pierwszym kwartale 2014 roku w Systemie
Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) zarejestrowano 675 artykułów naukowych sygnowanych przez naukowców UZ oraz ich współpracowników spoza UZ3.
W myśl zapisów Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku 2020, misją
uczelni jest wyrównywanie szans regionu i jego mieszkańców w rozwoju, wzmacnianie jego potencjału intelektualnego, gospodarczego i artystycznego poprzez
kształcenie najwyższej jakości kadr oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. Ponadto kluczowym zadaniem jest przygotowanie wykwalifikowanych
kadr potrzebnych naszemu regionowi, krajowi i zjednoczonej Europie, co pośrednio podwyższa jakość życia mieszkańców całej Polski, a w szczególności województwa lubuskiego. Uniwersytet Zielonogórski aktywnie uczestniczy w rozwoju państwa polskiego poprzez badania naukowe i działalność ekspercką oraz powiększa
dobrobyt jego mieszkańców dzięki możliwości kształcenia młodzieży z uboższych
terenów, która może korzystać z najnowszych zdobyczy nauki, techniki i kultury4.
Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 785.
Więcej nt. funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w: Sprawozdanie z działalności
w roku akademickim 2012/2013, Zielona Góra 2013.
3 Por. publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/toolbox.show_main_page_pl (data dostępu: 30.06.2014).
4 Cyt. za: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 67 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego na
lata 2013–2020 (dalej: Strategia UZ 2020).
1
2
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Od momentu swojego powstania, UZ aktywnie poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych, które umożliwiają podniesienie jakości
infrastruktury dydaktycznej, badawczej oraz zaplecza socjalnego dla studentów.
Szczególna intensyfikacja tych działań nastąpiła w roku 2004, po przystąpieniu
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE). W unijnej perspektywie finansowej 2004–2006 zrealizowano 19 projektów, których ogólna wartość wyniosła
19,8 mln zł, a ich dofinansowanie osiągnęło poziom 19,4 mln zł. Projekty realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR), Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO-RZL), Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO-WKP), a także Programu INTERREG IIIA Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia.
Uniwersytet Zielonogórski w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 pozyskiwał środki dla projektów własnych zarówno
z programów regionalnych, horyzontalnych, jak również Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT). Ogółem wartość realizowanych przedsięwzięć przekroczyła
190 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wyniosło ponad
175 mln zł. Zasadnicza część środków pozyskana została w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013 (LRPO) oraz regionalnego
komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (POKL). Porównując perspektywy finansowe UE: 2004–2006 i 2007–2013 należy stwierdzić, że
Uniwersytet Zielonogórski prawie dziewięciokrotnie zwiększył absorpcję środków
unijnych. Jednocześnie zdecydowanie zwiększył swoją aktywność w pozyskiwaniu
dofinansowania pochodzącego z programów horyzontalnych. Podkreślić należy
również, iż w okresie programowania 2007–2013 Uniwersytet Zielonogórski zrealizował lub kończy realizację 33 projektów skierowanych bezpośrednio na modernizację infrastruktury dydaktycznej, budowę nowych obiektów, a także transfer
wiedzy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami sektora MSP. Przykładowo w grudniu roku 2012 zakończono realizację projektu pn.
„Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego”, który uzyskał dofinansowanie
w ramach LRPO w kwocie: 25,5 mln zł. Na koniec 2014 roku zaplanowano oddanie do użytku największej inwestycji uczelni, tj. budowy „Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego”, realizowanej również w ramach LRPO.
Kwota dofinansowania ww. projektu wyniesie do 60 mln zł5.
Wykaz projektów realizowanych oraz zrealizowanych znajduje się na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego: www.uz.zgora.pl/index.php?projekty-unijne (data dostępu:
13.07.2014).
5
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Projekty realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych
2007–2013
Uniwersytet Zielonogórski w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2007–2013 skutecznie aplikował o środki z krajowych programów operacyjnych zarówno na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, jak również działania prowadzące do poprawy oferty dydaktycznej. Realizowane projekty uzyskały
dofinansowanie z EFRR oraz EFS na kwotę przekraczającą 35,7 mln zł6.
Największy projekt pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ”7 został zrealizowany w ramach działania 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS)8. Podstawowym jego zadaniem była kompleksowa
modernizacja budynku dydaktycznego, będącego siedzibą Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIiT), położonego na terenie uniwersyteckiego Campusu A. Rzeczowa oraz finansowa realizacja przedsięwzięcia zakończona
została w grudniu 2013 roku. Łączna powierzchnia infrastruktury przebudowanego obiektu wyniosła 8 969,17 m2, w tym pomieszczenia dydaktyczne stanowiły aż 90,53 proc. Celem ogólnym projektu był wzrost konkurencyjności regionu,
jako miejsca nauki i pracy, w ramach osiągnięcia którego zaplanowano realizację
następujących celów szczegółowych: poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego; stworzenie lepszych warunków dla rozszerzenia
oferty edukacyjnej UZ w zakresie kierunków kluczowych; wzrost liczby studentów kształcących się na kierunkach kluczowych. Dzięki wykonanej przebudowie,
budynek WEIiT wyposażony został w nowoczesne sale wykładowe, pomieszczenia
administracyjne, sale komputerowe, sale seminaryjne, sale konferencyjne, pracownie specjalistyczne, sale laboratoryjne, a także pokoje pracownicze. Funkcjonalność
pomieszczeń budynku została podniesiona również poprzez wykorzystanie infrastruktury ICT, wytworzonej w ramach projektu9. Całkowita wartość projektu wyniosła 27,1 mln zł, w tym za wydatki kwalifikowalne uznano 25,5 mln zł finansowane
w 85 proc. przez EFRR oraz 15 proc. przez budżet państwa10.
6 Dane: Biura Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego (dalej: BPUiPR).
7 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-051/08-00 z dnia 6 marca 2012 roku,
BPUiPR.
8 Więcej nt. działania 13.1 POIS w: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 27 stycznia 2014 r., MRR, Warszawa 2014 oraz
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, z dnia 17 czerwca 2014 r.,
MRR, Warszawa 2014.
9 Por.: O projekcie, www.a2.weit.uz.zgora.pl (data dostępu: 23.07.2014).
10 Zob.: Aneks nr UDA-POIS.13.01-051/08-06 z dnia 20 grudnia 2013 roku, BPUiPR.
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Ponadto pozyskano środki na trzy przedsięwzięcia umożliwiające kompleksową informatyzację Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pomiędzy 2008 a 2012 rokiem wdrożona została Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I Kontener usług
wspólnych11, dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z działania 2.3 – Inwestycje
związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG)12. W ramach tej inwestycji rozbudowano krajową infrastrukturę teleinformatyczną nauki (sieć Pionier) o aplikacje
i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, a także stworzono oraz uruchomiono
nowoczesny system usług teleinformatycznych (wideokonferencje, eduroam, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji), dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce13. Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano
ogółem 1,55 mln zł (85 proc. – EFRR, 15 proc. – dotacja celowa).
W ramach tego samego działania POIG w latach 2009–2012 zrealizowany został również projekt pn. Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych
nauki – NewMAN14. W ramach zaplanowanych zadań Uniwersytet Zielonogórski
uczestniczył w realizacji: doposażenia sprzętowego (zakup urządzeń sieciowych)
sieci miejskich Man; rozbudowie infrastruktury sieciowej wpływającej na rozszerzenia możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci Man;
rozbudowie infrastruktury sieciowej umożliwiającej korzystanie z łączy o wyższej
przepustowości. Na realizację projektu NewMan pozyskano 2,46 mln zł (85 proc.
– EFRR, 15 proc. – dotacja celowa)15.
Ponadto, w listopadzie 2013 roku Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął realizację kolejnego, już trzeciego projektu pn. Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA), finansowanego ze środków
unijnych w ramach działania 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki, POIG16. Planowane działania inwestycyjne są komplementarne do wcześniejszych projektów pn. Platon oraz NewMAN. MAN-HA jest inicjatywą krajowych jednostek MAN oraz KDM dla rozbudowy społeczeństwa ICT
Umowa o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-028/08-00 z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
BPUiPR.
12 Zob.: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – wersja ujednolicona, zatwierdzona
przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia 2013 r., MRR, Warszawa 2013 oraz Szczegółowy
opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersja osiemnasta) z 22 października 2013 roku, MRR, Warszawa 2013.
13 Więcej: www.platon.zielman.pl (data dostępu: 13.07.2014).
14 Umowa o dofinansowanie POIG.02.03.01-00-041/09-00 z dnia 26 października 2009
roku, BPUiPR.
15 Por.: Projekt NewMan, www.zielman.pl (data dostępu: 23.07.2014).
16 Umowa o dofinansowanie nr POIG.02.03.00-00-110/13-00.
11
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(podmiotów akademickich, jednostek badawczo-rozwojowych, administracyjnych,
rządowych, instytutów PAN czy też przedsiębiorstw o profilu badawczym). Nadrzędnym celem przedmiotowego projektu jest osiągnięcie pełnej integracji wybranych usług dostępnych w już istniejącej sieci PIONIER. Ponadto, w ramach projektu istniejąca infrastruktura w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe
elementy, między innymi firewall-e17. Uczelnia w ramach pozyskanego dofinansowania otrzymała 0,6 mln zł (85 proc. – EFRR, 15 proc. – dotacja NCBiR).
Oprócz projektów stricte inwestycyjnych, Uniwersytet Zielonogórski pozyskał środki europejskie z horyzontalnych programów operacyjnych na realizację
projektów poprawiających jakość lub poszerzających ofertę dydaktyczną uczelni,
a także przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz popularno-naukowych. W ramach działania 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki POKL18, UZ pozyskał
prawie 1,7 mln zł na realizację studiów podyplomowych w zakresie: Budownictwa
Energooszczędnego, Auditingu oraz Oceny Energetycznej Budynków oraz Odnawialnych Źródeł Energii19. Projekt zrealizowano w latach 2011–201320.
Odrębną grupę inicjatyw realizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski stanowiły projekty realizowane w ramach działania 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy POKL: Zamawiane
kształcenie na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż
(dofinansowanie: 0,35 mln zł)21; Unowocześnienie programów, poprawa jakości
kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w UZ (dofinansowanie: 0,55 mln zł)22; Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka
na Uniwersytecie Zielonogórskim (dofinansowanie: 0,87 mln zł)23.
Ponadto od roku akademickiego 2010/2011 zainicjowany został program
Kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.
Powołany kierunek studiów – pielęgniarstwo – pozwala na podniesienie kwalifikacji przez tę grupę zawodową na każdym etapie realizacji ich służby, a także
Więcej: Funkcjonalność, man-ha.pionier.net.pl (data dostępu: 12.07.2014).
Więcej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, MRR, Warszawa 2014 oraz Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r., MRR,
Warszawa 2014.
19 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego
2011 roku.
20 Więcej: www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl (data dostępu: 13.07.2014).
21 Umowa o dofinansowanie 05/DSW/4.1.2/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku.
22 Umowa o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.01-00-041/09-00 z dnia 10 grudnia
2009 roku.
23 Umowa o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-077/12-00 z dnia 20 listopada
2012 roku.
17
18
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uzupełnienie kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych poprzez uzyskanie tytułu licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 2.3 – Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących
oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia POKL. W roku
akademickim 2013/2014 zakończono już czwartą edycję tego projektu. Łącznie
Uniwersytet Zielonogórski na ten cel pozyskał prawie 1,6 mln zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach priorytetu I, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007–2013 pracownicy Wydziału Fizyki i Astronomii pozyskali wsparcie dla dwóch
przedsięwzięć: naukowo-badawczego oraz popularno-naukowego. Pierwsze z wymienionych pn. Numerical tools for astrophysics of company object otrzymało dofinansowanie w kwocie 0,32 mln zł w ramach Program POMOST (działanie 1.2 –
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki POIG). Polega ono przede wszystkim
na wsparciu najlepszych naukowców, powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem, a także umożliwienie im prowadzenia
badań naukowych oraz kontynuację kariery naukowej24. Beneficjentem bezpośrednim projektu jest dr hab. Dorota Rosińska, która realizuje zadania obejmujące: pozyskanie nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego, zakup materiałów
i surowców, oprogramowania, licencji na oprogramowanie; wymianę międzynarodową; publikację wyników badań w czasopismach typu Open Access; a także
badania w tematyce Rotujących gwiazd neutronowych w mało-masywnych układach
podwójnych.
Natomiast projekt pn. Ścieżki Kopernika. System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym dofinansowany
został w ramach działania 1.1 – Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki
opartej na wiedzy POIG ma charakter stricte edukacyjny oraz popularno-naukowy. Jego podstawowym celem jest zapoznanie młodzieży szkolnej oraz studentów
z metodami wizualizacji komputerowej zastosowanej do problemu orbit sztucznych
satelitów Ziemi, modeli ziemskiego pola magnetycznego, trajektorii sond międzyplanetarnych oraz wirtualnego Układu Słonecznego. Osiągnięcie pożądanego efektu będzie możliwe dzięki programowaniu grafiki komputerowej w języku Python
z elementami astronomii i fizyki kosmicznej dając końcowy produkt, który podniesie
atrakcyjność nauczania oraz popularyzacji wiedzy w zakresie kosmicznego otoczenia Ziemi i problematyki lotów kosmicznych. Dlatego też finalnie w ramach projektu powstanie system wizualizacji orbit satelitarnych misji rzeczywistych, a także
wirtualnych zaplanowanych przez użytkownika systemu. Ponadto, przeprowadzone
będzie opracowanie gry komputerowej o profilu edukacyjnym pn. „FlySpace”, prze24

Umowa o dofinansowanie nr POMOST/2012-6/11 z dnia 6 maja 2013 roku.
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znaczonej dla szkół do popularyzacji wiedzy z zakresu astronomii. Przedmiotowy
projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 0,19 mln zł25.

Strategia UZ 2020
Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego już w roku 2012 rozpoczęły prace
związane z przygotowaniem struktur uczelni do absorpcji środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Po pierwsze przygotowana została Strategia rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do 2020 roku, którą zatwierdził
Senat UZ dnia 19 grudnia 2012 roku26. Opracowanie tego dokumentu wykonano
w czterech etapach: analiza strategiczna uczelni ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów wewnętrznych oraz oddziaływań na jej działalność czynników z otoczenia; aktualizacja wizji i misji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz identyfikacja
jego celów strategicznych; wskazanie planowanych działań sprzyjających osiąganiu
wyznaczonych celów; wskazanie metod monitorowania i kontroli strategii Uniwersytetu27.
Cele strategiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego wyznaczone do realizacji
w horyzoncie czasowym do roku 2020 zostały skorelowane oraz są w pełni spójne:
ze zmianami regulacji prawnych funkcjonowania szkolnictwa wyższego, opisanymi
w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2020. Ponadto odzwierciedlają one kierunki rozwoju określone w Strategii Unii Europejskiej – Europa
2020, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030, Strategii Polski Zachodniej 2020, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020, Regionalnej
Strategii Innowacji 2010–2015, a także Lubuskiej Strategii Zatrudnienia do 2020
roku (por. rys. 1).
Kierunki rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2013–2020 zostały
wyznaczone w trzech podstawowych obszarach działania (O 1, 2, 3), w ramach
których dookreślono konkretne cele strategiczne. Jednak na potrzeby niniejszego
artykułu autorzy wskażą wyłącznie zadania możliwe do realizacji w programach
perspektywy finansowej UE 2014–2020. Po pierwsze – uczelnia prowadzić będzie
działania rozwojowe prowadzące do wzmocnienia kształcenia (O1) poprzez realizację między innymi celu strategicznego: (K1) – doskonalenie jakości kształcenia
i procesów dydaktycznych; (K2) – poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki strategiczne, a także (K4) – rozwój infrastruktury dydaktycznej i socjalnej dla studentów.
25
26
27

Zob.: astro.ia.uz.zgora.pl/~scikop/ (data dostępu: 13.07.2014).
Zob.: Strategia UZ 2020, op. cit.
Ibidem, s. 3.
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Rysunek 1. Spójność Strategii Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku 2020
z innymi dokumentami strategicznymi

Źródło: Strategia UZ 2020, op. cit., s. 10.

Po drugie – w obszarze badań naukowych (O2) zaplanowano realizację programów
tworzących możliwość rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej (B4), co pośrednio umożliwi doskonalenie jakości i rozszerzenie zakresu badań naukowych (B1).
Wreszcie w trzecim obszarze – relacje uczelni z partnerami zewnętrznymi (O3) –
Uniwersytet Zielonogórski będzie poszukiwał finansowania z regionalnych oraz
horyzontalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, przede wszystkim dla
działań polegających na transferze wiedzy, technologii i innowacji do przedsiębiorstw, a także komercjalizacji wyników badań (R4) (por. rys. 2).
Po przyjęciu Strategii władze uczelni przystąpiły do zmian w strukturze organizacyjnej. Funkcjonujący dotychczas w pionie Prorektora ds. rozwoju28 Dział Programów Unijnych został przekształcony w Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych, w ramach którego powołane zostały dwie sekcje: Programów
Zgodnie z podziałem kompetencji za rozwój uczelni oraz pozyskiwanie funduszy unijnych
dopowiada prorektor ds. rozwoju. Zob.: Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
28
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Rysunek 2. Obszary działań i cele strategiczne rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
do roku 2020

Źródło: Strategia UZ 2020, op. cit., s. 9.

Unijnych oraz Projektów Rozwojowych (zob. rys. 3). Zadania nowej jednostki
organizacyjnej odzwierciedlają zarówno założenia strategiczne uczelni z horyzontem czasowym do roku 2020, wymogi nowych, regionalnych i krajowych programów operacyjnych na lata 2014–2020, a także realizację zadań rozwojowych
(np. Programu Badań Stosowanych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)29.
29 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Rysunek 3. Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych
w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Źródło: opracowanie własne.

Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych (BPUiPR) zajmuje się
zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem środków dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, pochodzących z funduszy współfinansowanych przez UE, Mechanizm
Norweski (MN) oraz Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), a także programy
badań stosowanych i projekty rozwojowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Biuro wspiera merytorycznie jednostki uczelniane ubiegające się
o środki, a także prowadzi systematyczny nadzór merytoryczny i administracyjny
nad realizacją projektów miękkich oraz inwestycyjnych poprzez kontrolę: prowadzonej dokumentacji, zgodności wydatkowania środków z wytycznymi unijnymi
oraz rozliczeniem bieżącym i końcowym projektów30. Ponadto w zakresie zadań
Biura leży: nadzór nad wdrażaniem projektów unijnych; nadzór nad wdrażaniem
projektów rozwojowych; nadzór i koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich; koordynacja działalności podległych Prorektorowi ds. Rozwoju jednostek, które realizują projekty unijne lub
rozwojowe; załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora
z Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi dla horyzontalnych programów operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz
programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej; koordynacja
w imieniu Prorektora ds. Rozwoju procesu wdrażania programów i strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego; koordynacja prac związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych; koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim
30 Por. Sprawozdania Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok akademicki 2012/2013
i 2013/2014, www.uz.zgora.pl (data dostępu: 14.07.2014).
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a innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami
w zakresie realizacji projektów unijnych lub rozwojowych31.
Uniwersytet Zielonogórski uwzględniając doświadczenia perspektywy finansowej 2007–2014 oprócz aktualizacji dokumentów strategicznych oraz modyfikacji
wewnętrznej struktury organizacyjnej, prowadził również szerokie działania konsultacyjne horyzontalnych programów operacyjnych. Uczelnia najbardziej zaangażowała się w opiniowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Stanowisko uczelni zostało zaprezentowane w kolejnej części niniejszego artykułu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – konsultacje
Uniwersytet Zielonogórski wykazał szczególną aktywność w procesie konsultacji kształtu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR).
W ocenie władz uczelni głównym celem realizacji horyzontalnych programów
operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej powinno być
osiągnięcie spójności oraz równomierności rozwoju terytorium Polski. O ile konieczność prowadzenia działań określonych w POIR nie budziła wątpliwości, to
za niepokojące uznano wprowadzenie kryteriów znacząco ograniczających grupę
potencjalnych beneficjentów dla działań wskazanych w pierwszej osi priorytetowej – Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz przedsiębiorstw
w Polsce32. Przykładem takiego ograniczenia jest choćby zawężenie planowanej
interwencji w ramach działania 1.1 – Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego w ramach centrów wiedzy i innowacji, gdzie projektodawca wskazał na
możliwość otrzymania dofinansowania projektów infrastrukturalnych wyłącznie
przez jednostki funkcjonujące w ramach Narodowych Centrów Wiedzy i Innowacji. Podobna prawidłowość została zastosowana przy opisie przeznaczenia działania 1.2 – Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej. Projektodawca określił,
że interwencja w ramach ww. obszaru będzie skierowana wyłącznie do beneficjentów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (centra narodowe) – tj. dużej infrastruktury badawczej, a także wyłonionych w wyniku
negocjacji Kontraktu Terytorialnego z samorządami wojewódzkimi (centra regionalne)33.
31 Ibidem. Zob. również: Program Badań Stosowanych, www.ncbir.pl/programy-krajowe/
program-badan-stosowanych (data dostępu: 13.07.2014).
32 Zob. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020. Projekt, MRR, Warszawa 2014.
33 Uniwersytet Zielonogórski w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego utworzył Regionalne Centrum Badawcze – Uniwersytet Zielonogórski i Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (RCB UZ-PNT).
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Na tej podstawie Uniwersytet Zielonogórski, podczas konsultacji, zaproponował ponowne rozważenie zasadności wprowadzenia takich kryteriów zaporowych
w dostępie do przewidzianych instrumentów interwencji POIR. Ponadto uznał,
że wszelkie zmiany w projekcie powinny skupić się na wyraźniejszym zwróceniu
uwagi na konieczność zmniejszenia dysproporcji potencjału naukowo-badawczego w poszczególnych regionach kraju. Sam dokument wyraźnie sugeruje, że
lubuskie, opolskie oraz świętokrzyskie to regiony, które ewidentnie odstają nawet od województw plasujących się w środku tabeli rankingowej34. Kończąca
się unijna perspektywa finansowa 2007–2013 pozwoliła zdecydowanie poprawić
sytuację ośrodków badawczo-rozwojowych w regionach Polski Wschodniej. Dlatego też uzasadnionym wydaje się, aby w nadchodzącej perspektywie finansowej
2014–2020 stworzone zostały odpowiednie warunki dla województw takich jak lubuskie, aby podtrzymać możliwość dofinansowania zakupu aparatury dla uczelni
akademickich z miast wojewódzkich tych regionów, tak by ich laboratoria oraz
potencjał naukowo-badawczy mogły swobodnie osiągnąć minimum średni poziom
europejski.
W nawiązaniu do analizowanego dokumentu programowego dla Inteligentnego Rozwoju, Uniwersytet Zielonogórski wskazał możliwość rozważenia następujących zagadnień w kontekście dalszego programowania POIR oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: rola klastrów oraz sieci kooperacji
wysokich technologii w kształtowaniu zachodniego pasma inteligentnego rozwoju
strefy przygranicznej; badanie skutków niedostosowań strukturalnych i instytucjonalnych (instytucje formalne i nieformalne) regionu lubuskiego w drodze do jego
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju; czynniki inteligentnego rozwoju regionu lubuskiego; wdrożenie nowoczesnego systemu kształcenia kadr obsługujących
platformy i rozwiązania elektronicznego systemu dokumentacji „e-urząd” oraz
szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu DSL.
Wyżej wymieniona problematyka może być skutecznie realizowana w oparciu
o zasoby oraz dane będące w dyspozycji: Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Mechanicznego,
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, a także Parku
Naukowo-Technologicznego35.

Zob. szczegółowo: POIR 2014–2020 – Projekt, MRR, Warszawa 2014.
Więcej o potencjale jednostek uczelnianych oraz PNT: www.pnt.uz.zgora.pl (data dostępu: 13.07.2014) oraz Wydziały, www.uz.zgora.pl (data dostępu: 13.07.2014).
34
35
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Wybrane kierunki pozyskiwania środków unijnych w latach 2014–2020
Mając na względzie dotychczasową współpracę z przemysłem oraz perspektywy na przyszłość, UZ planuje występować o środki perspektywy finansowej
UE 2014–2020 w ramach konsorcjów przedsiębiorstwo-wydział między innymi
z przedsięwzięciami, gdzie zaistnieje konieczność zakupu aparatury badawczej
z zakresu:
1) szeroko pojętego materiałoznawstwa na rzecz badań wymienionych w Krajowym Programie Badań: nowe materiały i technologie, a także nowych materiałów i technologii dla wybranych zagadnień medycznych (realizacja: Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział
Fizyki i Astronomii oraz Wydział Nauk Biologicznych);
2) badań nad metodami matematycznymi i informatycznymi w modelowaniu
i rozwiązywaniu zagadnień w obszarach badań stosowanych (głównie w dziedzinach technicznych i przyrodniczych), jak też realizowania działań na
rzecz tworzenia systemów nowoczesnego kształcenia matematycznego i fizycznego kadr sektora B+R na rzecz gospodarki opartej na wiedzy (realizacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii).
3) przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu wydobywczego. Obecnie na terenie województwa lubuskiego prowadzone są trzy inwestycje związane z wydobyciem węgla oraz miedzi przez PGE Gubin, KGHM
Polska Miedź S.A. oraz Miedź Cooper. Fakt ten zobowiązuje niejako zarówno władze województwa, jak również lubuskie uczelnie do przygotowania
odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego i kadrowego tych zakrojonych
na szeroką skalę przedsięwzięć. (realizacja: wszystkie wydziały techniczne
Uniwersytetu Zielonogórskiego).
4) wzmocnienia infrastruktury dla automatyki i robotyki, a także wzmocnienia
infrastruktury badawczej dla takich dziedzin jak: nowoczesne technologie
ICT, inteligentne systemy automatyki przemysłowej, energia odnawialna,
OZE, efektywność energetyki budownictwa, budownictwo zero-energetyczne, smart grid oraz smart metering (realizacja: Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego).
5) stworzenia zaplecza badającego stan środowiska naturalnego wokół inwestycji, a przede wszystkim oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne
na etapie projektowania inwestycji (realizacja: Wydział Nauk Biologicznych,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska).
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Ponadto w dobie dynamicznego rozwoju technologii inteligentnych Uniwersytet Zielonogórski uznaje za konieczne doposażenie obecnych laboratoriów w aparaturę badawczą najwyższej, światowej klasy, która umożliwi wzrost potencjału
innowacyjnego naszego regionu.
Niejako odrębną kategorię powinno stanowić również wsparcie skierowane
do parków naukowo-technologicznych, które swoją działalność prowadzą na obszarze naszego województwa. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNT) będzie udostępniał nowoczesne laboratoria dla podmiotów
gospodarczych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bezpośrednim celem
tak skumulowanych działań ma być wykorzystanie potencjału innowacyjnego lubuskich przedsiębiorców oraz udzielenie im wsparcia we wdrożeniu konkretnych,
nowych rozwiązań. W związku z powyższym już dzisiaj uczelnia dostrzega konieczność unowocześniania bazy laboratoryjnej PNT, poprzez systematyczne dozbrojenie jej w najnowocześniejszą aparaturę klasy światowej. Szczególne zapotrzebowanie na doposażenie istnieje w dziedzinie wsparcia szeroko pojętych badań na rzecz
zdrowia człowieka, w tym: medycyny, transplantologii, nanomedycyny w zakresie
diagnostyki i nowoczesnej terapii (hipertermia w terapii nowotworowej) czy badań
biotechnologicznych.

Zakończenie
Łącznie, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007–2013, uczelnia
zrealizowała 11 projektów finansowanych ze środków alokowanych w ramach
krajowych programów operacyjnych na łączą kwotę 35,7 mln zł. Dofinansowanie
pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast pokrycie wkładów własnych odbywało się na zasadzie dotacji pochodzących z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 monitorowane są procesy przygotowania horyzontalnych
i regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych, a także akty prawne dotyczące zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy UE. W latach
2012–2013 Uniwersytet Zielonogórski opiniował między innymi projekt Kontraktu Terytorialnego (KT 2020); Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
(PO WER 2020); Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR 2020),
a także Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPO-L2020).
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Arkadiusz Świadek

Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna
w regionalnym systemie przemysłowym

Streszczenie
Bliskość przestrzenna z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi jest czynnikiem wpływającym
na akcelerację postępu technologicznego w systemach przemysłowych w najbardziej rozwiniętych krajach, ale czy również w Polsce? Głównym celem prowadzonych badań była identyfikacja
wpływu odległości od najbliższego konkurenta na aktywność innowacyjną wybrany dolnośląskim
regionalnym systemie przemysłowym. Badania ankietowe przeprowadzono w latach 2010–2012
łącznie na grupie 761 przedsiębiorstw przemysłowych. Strona metodyczna analiz była oparta na
rachunku prawdopodobieństwa – modelowaniu probitowym. Uzyskane wyniki badań wskazały na
odmienny wpływ bliskości przestrzennej konkurentów w polskim regionie na aktywność innowacyjną systemu przemysłowego w porównaniu do najwyżej rozwiniętych krajów.

Wprowadzenie
Źródła przewagi firm w ramach klastra i stopień ich koncentracji są uzależnione od równowagi między współzawodnictwem a współpracą. Nie ma sprzeczności
między kooperacją i konkurencją. Współpraca między firmami może pomóc
w podniesieniu poziomu ich innowacyjności, celem osiągnięcia lub utrzymania
przez nie komparatywnej przewagi. Z tego powodu, korzyści ze współpracy mogą
przewyższyć negatywne efekty związane ze „skrzywieniem” konkurencji i dysekonomią skali1.
Prace badawcze M. Dodgsona i S. Hinze nad wzrostem znaczenia poziomych
kooperacji i stworzonych przez nich zbioru wskaźników wskazują, że zrozumienie
istoty i znaczenia konkurencji i bliskości przestrzennej dla podziału pracy w in1 M. Raco, Competition, collaboration and the new industrial districts: examing the institutional turn in local economic development, „Urban studies”, 1999, nr 36, s. 951.
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nowacjach, oraz jakość i efektywność regionalnych systemów innowacyjnych są
w dalszym ciągu niejasne2.
Polityki innowacyjna i klastrowa są związane równolegle z różnymi komponentami regionalnej sieci innowacji, faworyzują powiązania horyzontalne, dla ustabilizowania nawyków systemowych, co jest zasadne w krajach wysoko rozwiniętych.
Interakcje kształtujące nawyki innowacyjne zachodzą w krajach typu „doganiających” jednak częściej w układach pionowych niż poziomych. Te ostatnie są w sposób naturalny zjawiskiem incydentalnym, odmiennie niż w państwach cechujących
się znaczną, liczoną bowiem na kilkadziesiąt lat, luką technologiczną. Nie jest to
tym samym anomalia systemowa, lecz typowe zapóźnienie w rozwoju mechanizmów instytucjonalnych, które wymagają czasu.
Relatywnie wysoki stopień koncentracji związków kooperacyjnych dla firm niepowiązanych wertykalnie w tym samym regionie, oznacza stosunkowo wysoką rolę,
którą dla aktywności innowacyjnej odgrywa lokalna geografia ekonomiczna. Jest
to zgodne z rezultatami wielu analiz pokazujących, że działalność innowacyjna
na danym polu technologicznym zmierza do wysokiej koncentracji w przestrzeni3.
M.E. Porter w części swoich studiów nad przewagą konkurencyjną zauważył, że
wiele stanów w USA i regionów w Europie ukierunkowały swoje polityki na promocję współpracy między przedsiębiorstwami4. Podejście władz samorządowych,
polegające na preferowaniu wsparcia poziomych sieci współpracy kosztem pionowych, nie jest w literaturze obcej jednoznaczne, żeby nie stwierdzić błędne, a skłanianie się ku przewadze określonych rozwiązań powinno posiadać silne umocowanie w badaniach prowadzonych w poszczególnych krajach, uwzględniających ich
specyfikę.
Zaufanie wzmacnia wzajemne korzyści wynikające ze związków między przedsiębiorstwami. To potwierdza tezę, że może być ono silniejsze w geograficznie
skoncentrowanych sieciach, niż w przypadku relacji rozproszonych5.
Poziome sieci lokalne powinny jednocześnie posiadać istotne powiązania z „zewnętrznym światem”, aby móc absorbować wiedzę generowaną poza regionem dla
pobudzania w nim aktywności innowacyjnej. Koncentracja w większym lub mniej-

M. Dodgson, S. Hinze, Measuring the innovation process, The conference „Data and Strategies in Evaluating Research and Development”, Canberra 15–16 November 1999, s. 5.
3 M.P. Feldman, The Geography of Innovation, Kluwer, Boston 1994, s. 35.
4 P.B. Doeringer, D.G. Terkla, Business strategy and cross-industry clusters, „Economic Development Quarterly”, 1995, nr 9(3), s. 225.
5 F. Belussi, Local systems, industrial districts and institutional networks: towards an evolutionary paradigm of industrial economics? „European Planning Studies”, 1996, nr 4, s. 23.
2

Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna w regionalnym systemie przemysłowym 155

szym stopniu na powiązaniach lokalnych, może wpłynąć na pogorszenie pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstw6.
Analizy empiryczne związków między nawykiem kooperacji i jakością systemu
innowacyjnego w perspektywie regionalnej nie prowadzą do jednoznacznego
wniosku, że nastawienie na kooperację w regionie decyduje o aktywności innowacyjnej7. Badania przeprowadzone przez M. Fritscha w regionach Wiednia i Słowenii pokazały, że „kooperacja jest pozytywna dla innowacji”, ale hipoteza ta jest
zbyt surowa, aby skonfrontować ją z rzeczywistością.
Istnieje dalsza potrzeba badań, które sprawdzą idee empiryczne i pozwolą uzupełnić i rozwinąć teoretyczne konstrukcje takich pojęć jak „uczący się region”,
„środowisko innowacyjne” i „dystrykty przemysłowe”. Szczególnie interesujące
wydają się w tych przypadkach kraje przechodzące transformację gospodarki,
w których doprowadzono do destrukcji wielu z dotychczas utrzymywanych związków kooperacyjnych (sieci powiązań) oraz wskazano na nieadekwatność popularnych w rozwiniętych krajach założeń, koncepcji i warunków brzegowych rozwoju
gospodarczego, co stawia pod znakiem zapytania sens bezpośredniego transferu
i aplikacji nowych rozwiązań na grunt takiego kraju jak Polska8.
Na podstawie zaprezentowanych rozważań teoretycznych sformułowano hipotezę, że zjawisko konkurencji w wymiarze regionalnym przyczynia się do akceleracji procesów innowacyjnych w województwie dolnośląskim.
Głównym celem prowadzonych badań była identyfikacja wpływu odległości od
najbliższego konkurenta na aktywność innowacyjną w wybranym regionalnym systemie przemysłowym w Polsce.
Warstwa egzemplifikacyjna pracy została oparta na studium, szczegółowo eksplorującym dolnośląski przemysł. Badania przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie 761 przedsiębiorstw przemysłowych (liczba
odesłanych i poprawnie wypełnionych ankiet). Podstawową ścieżką gromadzenia
danych była procedura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową. Formami uzupełniającymi były wywiad
prowadzony telefonicznie lub pozyskiwanie wypełnionego kwestionariusza drogą
elektroniczną, względnie faks. Nieprawidłowo wypełniona ankieta, w zależności
od charakteru popełnionego błędu, zasadniczo dyskwalifikowała ją z możliwości
M. Fritsch, Co-operation in Regional Innovation Systems, „Regional Studies”, 2001, nr 35.4,
s. 298.
7 M. Fritsch, G. Franke, Innovation, regional knowledge spillovers and R&D, Working Paper
2000/25, Faculty of Economics and Business Administration, Technical University Bergakademie, Freiberg 2000, s. 13.
8 H. Albach, The Transformation of Firms and Markets: A Network Approach to Economic
Transformation Processes in East Germany, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1994, s. 156.
6
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uczestnictwa w kolejnych etapach badania. Struktura wielkości przedsiębiorstw
oraz ich struktura technologiczna odpowiadała w przybliżeniu danym prezentowanym przez Główny Urząd Statystyczny. W odróżnieniu jednak od badań prowadzonych przez GUS, uwzględniono w tym przypadku również sektor mikroprzedsiębiorstw, co jest zjawiskiem incydentalnym w skali naszego kraju, starając się
zaprezentować w holistyczny sposób funkcjonowanie dolnośląskiego systemu
przemysłowego.
Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie
z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstw w latach 2010–2012 (w procentach)
Wielkość
przedsiębiorstwa

Lp.

Udział procentowy

Poziom technologii

Udział procentowy

1.

Mikro

45,7

Niski

47,6

2.

Małe

32,8

Średnio-niski

31,5

3.

Średnie

15,4

Średnio-wysoki

15,5

4.

Duże

6,3

Wysoki

5,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Prowadzone analizy miały charakter statyczny, co jest istotne z punktu widzenia możliwości utrzymania porównywalności danych i były prowadzone w układzie
trzyletnim zgodnie ze standardami metodologicznymi badań nad innowacjami
prowadzonymi w krajach OECD9.

Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań
Część metodyczna analiz oparta została na rachunku prawdopodobieństwa.
W przypadku, gdy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie można
bowiem wykorzystać powszechnie stosowanej w zjawiskach ilościowych regresji
wielorakiej. Alternatywą dla tego problemu jest zastosowanie regresji logistycznej.
Jej zaletą jest to, że analiza i interpretacja wyników jest podobna do klasycznej
metody regresji. A zatem sposoby doboru zmiennych i testowania hipotez mają
podobny schemat. Występują jednak również różnice, do których zaliczyć możemy: bardziej skomplikowane i czasochłonne obliczenia czy wyliczanie wartości
i sporządzanie wykresów reszt często nie wnosi nic znaczącego do modelu10.
OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,
wydanie trzecie, Paryż 2005.
10 A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
9
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Pionierami w stosowaniu krzywej logistycznej byli P.F. Verhulst i R.F. Pearl.
Pełny model został zastosowany jednak po raz pierwszy dopiero przez J. Berksona
w roku 1944 i 195311.
W przypadku modelu, gdzie zmienna zależna osiąga wartość 0 lub 1, wartość
oczekiwana zmiennej zależnej może być interpretowana jako warunkowe prawdopodobieństwo realizacji danego zdarzenia przy ustalonych wartościach zmiennych
niezależnych.
Ogólnie ująwszy regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który możemy użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2, ..., Xk na dychotomiczną zmienną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model regresji
logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym. Dla opisania takiego zjawiska można posłużyć się również regresją probitową.
Wspólne założenia dla tych modeli są następujące12:
• dane pochodzą z próby losowej,
• Y może przyjmować tylko dwie wartości: 0 lub 1,
• kolejne wartości Y są statystycznie niezależne od siebie,
• prawdopodobieństwo, że Y=1 zdefiniowane jest przez NCD (rozkład normalny) dla modelu probit lub LCD (rozkład logistyczny) dla modelu logit,
• nie występuje idealna zależność liniowa pomiędzy zmiennymi Xi (założenie
o braku współliniowości zmiennych niezależnych).
Zastosowane modelowanie probitowe pozwoliło ocenić szansę zajścia różnorodnych zachowań innowacyjnych w zależności od przyjętych warunków brzegowych.
Modele probitowy i logitowy różnią się specyfikacją rozkładu składnika losowego w równaniu. Jeżeli F jest dystrybuantą rozkładu logistycznego, to mamy do
czynienia z modelem logitowym, jeżeli zaś składniki losowe mają rozkład normalny, to otrzymujemy model probitowy13.
Zależność między wartościami Logit i Probit:

Logit
r
Probit = 3 = 1,8
Szacowanie parametrów w metodach ze zmienną dychotomiczną dokonuje
się za pomocą metody największej wiarygodności. Zgodnie z jej zasadami, po11 J. Berkson, Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science, Marcel Dekker, New York
1990, s. 357–365.
12 M. Lipiec-Zajchowska (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, Wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 129–30.
13 G.S. Maddala, Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 378.
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szukuje się wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie14. W skrócie, zastosowanie
MNW wymaga sformułowania funkcji wiarygodności i znalezienia jej ekstremum,
co można dokonać analitycznie lub numerycznie. Pomimo dość skomplikowanej
procedury, MNW zyskała popularność, można ją bowiem stosować w przypadku szerokiej gamy modeli między innymi o zmiennych parametrach, ze złożoną
strukturą opóźnień, heteroskedastycznych, a także nieliniowych. Własności MNW
również w małych próbach, są w wielu przypadkach lepsze od innych, konkurencyjnych estymatorów15.
Procedura estymacji nieliniowej zawiera sześć algorytmów w celu odnalezienia
minimum funkcji straty. Umożliwia to uzyskanie najlepszych estymatorów przy danej funkcji straty. Każda z tych metod wykorzystuje różne strategie poszukiwania
dla znalezienia minimum funkcji. Do dyspozycji mamy następujące algorytmy16:
• quasi-Newtona,
• sympleksów,
• sympleksu i quasi-Newtona,
• Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu,
• Hooke’a-Jeevesa przemieszczenia układu i quasi-Newtona,
• Rosenbrocka poszukiwania układu.
Maksymalizacja funkcji wiarygodności dla modeli logitowego lub probitowego
dokonuje się za pomocą technik używanych przy estymacji nieliniowej. Dla analizy
probitowej i logitowej dostępne są proste w obsłudze programy komputerowe17.
Zmiennymi niezależnymi, którymi posłużono się w badaniu jest: lokalizacja
najbliższego konkurenta w podziale na lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową. Po stronie zmiennych zależnych znalazły się: a) nakłady na działalność innowacyjną w powiązaniu z ich strukturą (badania i rozwój, inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne, inwestycje w budynki, budowle oraz grunty, nowe
oprogramowanie komputerowe, b) implementacja nowych wyrobów i procesów,
uwzględniając również szczegółowe rozwiązania w tym zakresie (nowe produkty,
nowe procesy technologiczne), c) kooperacja innowacyjna w ujęciu podmiotowym
(z dostawcami, konkurentami, odbiorcami, szkołami wyższymi, JBR-ami, zagranicznymi instytutami badawczymi). Przyjęte zmienne niezależne stanowią zbiór
płaszczyzn odniesienia obrazujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw
przyjętą na podstawie metodologii stosowanej dla krajów OECD18.
14
15
16
17
18

A. Welfe, Ekonometria, PWE,Warszawa 1988, s. 73–76.
Ibidem, s. 76.
A. Stanisz, Przystępny kurs…, op. cit., s. 190–191.
G.S. Maddala, Ekonometria…, op. cit., s. 373.
OECD, Podręcznik Oslo…, op. cit.
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Tabela 2. Porównanie regresji wielorakiej i regresji logistycznej – podobieństwa i różnice
Regresja wieloraka

Regresja logistyczna

Zmienna zależna Y ilościowa ciągła (może przyj- Zmienna zależna dychotomiczna (przyjmuje tylmować dowolną wartość)
ko dwie wartości)
Zmienne niezależne ilościowe i jakościowe

Zmienne niezależne ilościowe i jakościowe

Współczynniki estymowane MNK

Współczynnik estymacji metoda największej wiarygodności

Zmienna zależna Y jest liniowo powiązana ze Zmienna zależna Y jest powiązana nieliniowo
zmiennymi niezależnymi
ze zmiennymi niezależnymi. Liniowo powiązany
jest natomiast logit.
Zjawisko współliniowości prowadzi do obciążo- Test ilorazu wiarygodności (mający rozkład chinych współczynników regresji lub uniemożliwia kwadrat) jest stosowany do oceny istotności
ich estymację
współczynnika regresji
Stosujemy globalny test F do oceny istotności po- Test t i test Walda są stosowane do oceny istotszczególnych współczynników regresji
ności poszczególnych współczynników regresji.
Można zastosować również test ilorazu wiarygodności.
Reszty powinny mieć rozkład normalny

Reszty powinny mieć rozkład normalny.

Analiza reszt umożliwia wykrycie punktów od- Analiza reszt umożliwia wykrycie punktów odstających
stających.
Współczynniki determinacji R2 lub poprawione Odpowiednikiem jest pseudo R2 (R2 McFaddena
R2 jest miarą dopasowania modelu
lub R2 Nagel Kerke’a)
Źródło: A. Stanisz, Przystępny kurs…, op. cit., s. 254.

Biorąc pod uwagę logiczne relacje zachodzące między badanymi zmiennymi,
przyjęto założenie, że składniki losowe mają rozkład normalny, a w konsekwencji
wykonano obliczenia w oparciu o modelowanie probitowe. Weryfikację statystyczną modeli i ich parametrów przeprowadzono w oparciu o statystykę Chi-kwadrat
Walda i powiązane z nią prawdopodobieństwo testowe p, oraz statystykę t-studenta. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania
Statistica i uwzględnieniu analogicznych warunków wyjściowych co do oceny istotności modeli i ich parametrów, oferowanych przez użyty program. Ze względów
estetyki prezentacji wyników badań, autor zdecydował o przedstawieniu jedynie
modeli spełniających kryteria oceny istotności parametrów, rezygnując tym samym z rozbudowanej formy prezentacji uwzględniając jednak obliczone błędy
standardowe, statystyki oceny istotności parametrów i prawdopodobieństwa występowania zjawisk.
Ze względu na trudności interpretacyjne związane z modelowaniem typu probit, zdecydowano się na wygenerowanie modeli jednoczynnikowych. Wyeliminowano również możliwość autokorelacji zmiennych niezależnych ze względu na ich
wykluczających się charakter. Modelowanie probitowe jest skutecznym narzę-

160

C ZĘŚĆ I. POLSKA

I JEJ REGIONY W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI

UE

dziem badawczym w przypadku dużych, ale statycznych prób, w których zmienna
zależna posiada postać jakościową.
Każdą z zebranych ankiet wprowadzono do arkusza kalkulacyjnego Excel,
gdzie dane podlegały wstępnemu przygotowaniu przy wykorzystaniu metod logiki
formalnej.
Łącznie, z perspektywy przyjętych celu i hipotezy badawczej, skonstruowano
siedemdziesiąt dwa modele probitowe, z których tylko część osiągnęła statystyczną
istotność. Uzyskane formuły pogrupowano i zinterpretowano w układzie regionalnym.

Lokalna odległość konkurenta
Liczba przedsiębiorstw, które stwierdziły, że najbliższy konkurent zlokalizowany jest lokalnie, stanowiła większość badanej próby ze wskazaniem na poziomie 44,2 proc.
Tabela 3. Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „lokalna lokalizacja konkurenta”,
w modelach probitowych opisujących innowacyjności systemu przemysłowego
w województwie dolnośląskim
Błąd
Statystyka
Chi2 P>|z|
standardowy t-studenta

Atrybut innowacyjności

Parametr

p1

p2

Nakłady na działalność B+R

–,395

0,010

–4,05

16,58

0,00

0,23

0,37

Nowe środki trwałe

–,189

0,093

–2,04

Wprowadzanie nowych
technologii

4,18

0,04

0,56

0,64

–,352

0,093

–3,79

14,38

0,00

0,54

0,68

Nowe systemy okołoprodukcyjne

–,321

0,102

–3,15

10,01

0,00

0,18

0,28

Współpraca z dostawcami
Współpraca z odbiorcami

–,231

0,102

–2,27

5,18

0,02

0,19

0,26

–,340

0,111

–3,07

9,60

0,00

0,13

Współpraca innowacyjna
ogółem

0,21

–,429

0,095

–4,51

20,46

0,00

0,58

0,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Choć najbliższy konkurent znajduje się lokalnie, to wcale nie oznacza to, że badane przedsiębiorstwa częściej realizują działalność innowacyjną. Na osiemnaście
potencjalnych zmiennych zależnych, oszacowano siedem modeli z parametrami
istotnymi statystycznie, wszystkie ze znakiem ujemnym. Oznacza to, że bezpośrednia lokalizacja konkurenta destymuluje podmioty przemysłowe w regionie dolnośląskim do podejmowania ryzyka związanego nowymi rozwiązaniami techno-
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logicznymi. Dotyczy to szczególnie ponoszenia nakładów na B+R, inwestowania
w nowe środki trwałe, wprowadzania nowych technologii, w tym systemów okołoprodukcyjnych, czy współpracy innowacyjnej ogółem, w tym dostawcami i odbiorcami. A zatem silna koncentracja konkurencyjnych jednostek w województwie przyczynia się do ograniczania ich innowacyjności. Szanse na nią spadają dla
wspomnianych obszarów odpowiednio: działalność B+R – 60,9 proc., zakup nowych środków trwałych – 14,3 proc. implementacji nowych technologii – 25,9 proc.
i systemów okołoprodukcyjnych – 55,6 proc., współpracy innowacyjnej ogółem –
27,6 proc., w tym z dostawcami – 36,7 proc. i odbiorcami – 61,5 proc.
Zjawisko koncentracji przestrzennej przedsiębiorstw, obserwowane w literaturze przedmiotu, sugeruje możliwość wchodzenia w interakcje innowacyjne. Tak
powstałe struktury oparte na poziomych relacjach określa się mianem klastrów.
W analizowanym regionie istnieje znaczne zagęszczenie przedsiębiorstw konkurencyjnych, a mimo to, nie są one zainteresowane współdziałaniem zmierzającym
do generowania nowych technologii. Widzimy wręcz, że jest to zachowanie przeciwne do opisywanego wcześniej. Wynika ono z braku odpowiedniego potencjału
wiedzy w analizowanych jednostkach, aby ta mogła przynieść oczekiwane efekty.
Przedsiębiorstwa raczej przyjmują postawę stricte konkurencyjną w tradycyjnym
tego słowa znaczeniu. Można na tym etapie postawić tezę, że bliskość przestrzenna między konkurentami hamuje aktywność innowacyjną, zamiast ją akcelerować.

Regionalna odległość konkurenta
Regionalna odległość najbliższego konkurenta została wskazana przez
27,5 proc. podmiotów podlegających badaniu. Łącznie z odległością lokalną stanowią one 71,7 proc. całej próby przedsiębiorstw.
Inaczej niż miało to miejsce wcześniej, tym razem odległość nie jest ani czynnikiem destymulującym, ani stymulującym innowacyjność przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Nie wyestymowano bowiem żadnego modelu, w którym parametr osiągnąłby istotność statystyczną. Oznacza to, że przestrzeń regionalna, ale
nie lokalna, stanowi bufor wysokiego zróżnicowania w podejściu do aktywności
innowacyjnej. Osiągnięte wyniki obserwacji, a właściwie ich brak, sugerują możliwość w niedalekiej przyszłości zmiany podejścia badanych przedsiębiorstw w kierunku wzrostu zainteresowania aktywnością innowacyjną w przestrzeni regionalnej. Trudno jednak na tym etapie ocenić w jakim nastąpi to czasie.
Neutralna przestrzeń regionalna nie sprzyja możliwość tworzenia struktur klastrowych w województwie dolnośląskim na tym etapie jego rozwoju, ale z pozytywnym perspektywami na przyszłość. Nie zmienia to faktu, że w badanym woje-
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wództwie w dalszym ciągu obserwujemy niewystarczającą ilość wiedzy, a poziom
wzajemnego zaufania podmiotów jest daleki od pożądanego.

Krajowa odległość konkurenta
Dla 23,6 proc. przedsiębiorstw najbliższy konkurent zlokalizowany jest dopiero
w kraju. Oznacza to, że dla dosyć dużej grupy przedsiębiorstw działalność przemysłowa posiada unikalny charakter.
Tabela 5. Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „krajowa lokalizacja konkurenta”,
w modelach probitowych opisujących innowacyjności systemu przemysłowego
w województwie dolnośląskim
Błąd
Statystyka
Chi2 P>|z|
standardowy t-studenta

Atrybut innowacyjności

Parametr

p1

p2

Nakłady na działalność B+R

+,277

0,109

2,53

6,37

0,01

0,38

0,28

Wprowadzanie nowych
wyrobów

+,300

0,109

2,74

7,59

0,01

0,67

0,56

Metody wytwarzania

+,215

0,107

Współpraca ze szkołami
wyższymi

2,00

3,99

0,05

0,44

0,35

+,321

0,159

2,02

3,94

0,05

0,09

0,05

Współpraca z odbiorcami
Współpraca innowacyjna
ogółem

+,279

0,120

2,32

5,29

0,02

0,23

0,15

+,341

0,115

2,98

9,06

0,00

0,76

0,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Znaczna odległość, ponieważ dopiero krajowa, jest zjawiskiem stymulującym
do prowadzenia aktywności innowacyjnej dla przedsiębiorstw zlokalizowanych
w województwie dolnośląskim. Dla sześciu rozpatrywanych płaszczyzn innowacyjności wyestymowano modele istotne statystycznie. We wszystkich przypadkach
znak stojący przy parametrze jest dodatni. Oznacza to, że nie lokalna i regionalna,
lecz dopiero krajowa odległość od najbliższego konkurenta pozytywnie wpływa na
podejmowanie ryzyka związanego z działalnością innowacyjną. Przeczy to tezie
formułowanej w krajach bardziej rozwiniętych, według nowej geografii ekonomicznej, że bliskość przestrzenna sprzyja generowaniu nowych technologii. W badanym województwie zjawisko to posiada przeciwne dywergencje. Wynika to
z braku wiedzy technologicznej na poziomie lokalnym i regionalnym oraz specyfice działalności przemysłowej w województwie. Przedsiębiorstwa, które realizują
nietypową produkcję posiadają naturalnie daleko zlokalizowanych konkurentów.
Ten fakt świadczy o konieczności pokonywaniu dystansu, aby pozyskać nową wie-

Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna w regionalnym systemie przemysłowym 163

dzę i jednocześnie sama odległość staje się zjawiskiem stymulującym do wprowadzania nowych rozwiązań.
Szanse na działalność B+R rosną o 35,7 proc., na wprowadzanie nowych wyrobów o 19,6 proc., metod wytwarzania o 25,7 proc., i na współpracę innowacyjną
o 18,8 proc., w tym z odbiorcami o 53,3 proc. i szkołami wyższymi o 80,0 proc.

Międzynarodowa odległość konkurenta
Jedynie 4,7 proc. badanych przedsiębiorstw wskazało, że posiada konkurenta
zlokalizowanego dopiero poza granicami kraju. Dotyczy to zatem niewielkiej absolutnie liczby przedsiębiorstw.
Tabela 6. Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „międzynarodowa lokalizacja
konkurenta”, w modelach probitowych opisujących innowacyjności systemu przemysłowego
w województwie dolnośląskim
Atrybut innowacyjności

Parametr

Błąd
Statystyka
Chi2 P>|z|
standardowy t-studenta

Nakłady na działalność B+R

+,756

0,216

3,49

12,39

0,00

0,58 0,29

Nowe budynki

+,493

0,223

2,21

4,73

0,03

0,33 0,18

Oprogramowanie komputerowe

+,605

0,228

2,66

7,41

0,01

0,72 0,49

Wprowadzenie nowych wyrobów

+,479

0,232

2,07

4,47

0,03

0,75 0,58

Wprowadzanie nowych technologii

+,703

0,253

2,78

8,54

0,00

0,83 0,60

Nowe systemy okołoprodukcyjne +,682

0,215

3,17

9,90

0,00

0,47 0,23

Nowe systemy wsparcia

+,748

0,216

3,47

11,86

0,00

0,47 0,21

Współpraca z jednostkami PAN

1,159

0,290

3,99

13,72

0,00

0,14 0,01

Współpraca ze szkołami wyższymi

+,667

0,261

2,56

5,95

0,01

0,17 0,05

Współpraca z krajowymi jednost+,922
kami nauki

0,254

3,62

11,69

0,00

0,19 0,04

Współpraca z zagranicznymi
jednostkami nauki

1,080

0,340

3,17

8,41

0,00

0,08 0,01

Współpraca innowacyjna ogółem

+,549

0,253

2,17

5,10

0,02

0,83 0,66

p1

p2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W województwie dolnośląskim dla międzynarodowej odległości od najbliższego konkurenta uzyskano aż dwanaście modeli, w których parametry osiągnęły
istotność statystyczną. Wszystkie ze znakiem dodatnim. A zatem posiadanie konkurenta dopiero poza granicami kraju pozytywnie, systemowo i silnie oddziału-

164

C ZĘŚĆ I. POLSKA

I JEJ REGIONY W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI

UE

je na aktywność innowacyjną w województwie dolnośląskim. Przedsiębiorstwa
posiadające taką sytuację zainteresowane są częściej prowadzeniem prac B+R
(dwukrotnie), inwestycjami w nowe budynki (o 83,3 proc.), zakupem nowego
oprogramowania (o 39,7 proc.), wprowadzaniem nowych wyrobów (o 46,6 proc.),
wprowadzaniem nowych technologii (o 38,3 proc.), w tym systemów okołoprodukcyjnych (o 104,3 proc.) i wspierających produkcję (o 123,8 proc.), współpracą
innowacyjną ogółem (o 25,8 proc.), w tym z jednostkami PAN (czternastokrotnie),
szkołami wyższymi (trzy i półkrotnie), krajowymi jednostkami nauki (czterokrotnie) i zagranicznymi organizacjami badawczymi (ośmiokrotnie). Widzimy, że dla
takich podmiotów prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe, niż dla pozostałych
przedsiębiorstw. Przeciwteza dla zbliżenia przestrzennego została tym samym
jeszcze bardziej wzmocniona. W województwie dolnośląskim posiadanie konkurenta dopiero na poziomie kraju lub poza jego granicami stymuluje do większego
zaangażowanie w realizację procesów innowacyjnych.

Podsumowanie
Celem prowadzonych badań była identyfikacja wpływu lokalizacji najbliższego
konkurenta na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw w wybranym regionalnym systemie przemysłowym w Polsce. Do analiz przyjęto rozwinięty region w kraju – województwo dolnośląskie.
Badania prowadzone w najbardziej rozwiniętych krajach wskazują, że bliskość
geograficzna wpływa na akcelerację postępu technologicznego i transfer technologii między przedsiębiorstwami. Zbliżenie przestrzenne w przemysłach high-tech
stanowi istotny punkt wsparcia dla systemów innowacyjnych zlokalizowanych w takich krajach. W Polsce mamy jednak do czynienia z permanentnym i immanentnym brakiem wiedzy na poziomie regionalnym, stąd tak trudno stworzyć samopodtrzymujące rozwój klastry innowacyjne. Na tej podstawie powstała naukowa
wątpliwość czy z podobnymi mechanizmami mamy do czynienia w kraju zaliczanym do grupy państw typu „catching up”?
Otrzymane wyniki analiz, bazujące na rachunku prawdopodobieństwa, wskazują, że zarówno lokalizacja, jak i aktualny poziom rozwoju gospodarczego badanego województwa wpływają na aktywność innowacyjną analizowanego regionalnego systemu przemysłowego. A zatem omawiane prawidłowości posiadają
systemowy charakter i są wspólne dla całego województwa.
Kreowanie klastrów w ujęciu horyzontalnym w regionie biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań będą niezwykle trudne do osiągnięcia. Deficyt wiedzy i niskie
umiejętności własne tworzą obszary lokalnych systemowych luk technologicznych.
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Poziom lokalny wykazał w tym przypadku negatywne i istotne współzależności statystyczne, co świadczy o tym, że ten poziom agregacji pozostaje obecnie niekorzystny dla realizacji działalności innowacyjnej. Poziom regionalny jest neutralnym buforem dla aktywności technologicznej badanych przedsiębiorstw. Bliskość
geograficzna w tym ujęciu pozostaje czynnikiem stymulującym postawy innowacyjne, lecz jedynie w krajach wysoko rozwiniętych, do których omawiany region nie
należy mimo, że jest w czołówce rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce.
Być może istotniejsza dla przedsiębiorstw na tym etapie ich rozwoju jest bliskość
technologiczna niezależna od odległości, lub wręcz odwrotnie do niej proporcjonalna, tzn. im większa odległość od najbliższego konkurenta, tym częściej występuje bliskość technologiczna, skutkująca akceleracją procesów innowacyjnych
w rodzimych przedsiębiorstwach. Dopiero bowiem lokalizacja krajowa czy wręcz
międzynarodowa najbliższego konkurenta determinuje transfer technologii.
Przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie dolnośląskim w dalszym ciągu
znajdują się na etapie absorpcji technologii pierwotnie rozwijanej poza granicami
regionów – w kraju lub poza jego granicami. Szczególnie niekorzystne warunki dla
aktywności innowacyjnej występują w regionalnym systemie przemysłowym na poziomie lokalnym. Na tej podstawie można stwierdzić, że dopóki Polska nie znajdzie się w grupie państw najwyżej rozwiniętych (silny sektor high-tech), dopóty
ograniczone zastosowanie będzie mieć teoria „nowej geografii ekonomicznej”
w zakresie prowadzonych na łamach tego artykułu badań.
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CZĘŚĆ II

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
– PERSPEKTYWA DLA POLSKI

Joachim Kozioł

Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe
jako element zrównoważonej jakości życia

Streszczenie
W pracy omówiono techniczne i pozatechniczne aspekty gospodarki energetycznej z szczególnym uwzględnieniem znaczenia odnawialnych źródeł energii.
Scharakteryzowano zróżnicowane definicje jakości życia. Wskazano na jej czynniki obiektywne (wymierne) oraz czynniki subiektywne związane z indywidualnym odczuciem jakości życia w miarę upływu czasu, w odniesieniu do poziomu średniego oraz w odniesieniu do poziomu
przysługującego.
Opisano wpływ gospodarki energetycznej na jakość życia oraz na znaczenie, w tym kontekście, poczucia bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego.
Podano trzy podstawowe zasady zrównoważonego wzrostu dobrobytu wysoko rozwiniętych
społeczeństw. Podkreślono znaczenie etyki oraz związanej z nią odpowiedzialności, prowadzącej
do koniecznej rezygnacji z dostępnego dobra na rzecz dobra wyższego. Uznano przepisy prawne
za niedoskonały substytut norm etycznych. Zaproponowano wprowadzenie dodatkowej, proetycznej zasady wzrostu życia, jako koniecznego warunku współistnienia społeczeństw i państw.
Podano czynniki warunkujące bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe. Szczególna
uwagę zwrócono na dywersyfikację źródeł i sposobów pozyskania paliw i energii oraz specyficznym problemom bezpieczeństwa ekoenergetycznego w gospodarce komunalno-bytowej, takim
jak: lokalnemu bezpieczeństwu energetycznemu, dostosowaniu warunków zaopatrzenia w energię do kondycji finansowej i preferencji użytkowników, świadomości energetycznej i ekologicznej
społeczeństwa.
W podsumowaniu opracowania wskazano na związek bezpieczeństwa energetycznego
z wolnością polityczną, oraz bezpieczeństwem ekonomicznym i socjalnym. Ponadto, przedstawiono niezbędne warunki stabilizacji bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w najbliższej
przyszłości. Za szczególnie ważne uznano opracowanie spójnego systemu legislacyjnego oraz
podstaw polityki energetycznej państwa uwzględniającej: celowość wprowadzenia (lub nie),
energetyki jądrowej, likwidację opóźnień w ocenie zasobów oraz w wydobyciu gazu łupkowego,
racjonalnych sposoby wykorzystania węgla.
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Wstęp
Ostatecznym celem działalności społeczeństw jest zapewnienia możliwie wysokiej jakości życia1, przez zaspokajanie potrzeb swoich członków. A.H. Maslow2
wyróżnia następujące grupy potrzeb człowieka: fizjologiczne, stabilizacyjne, społeczne i duchowe. Grupy powyższych potrzeb mają charakter hierarchiczny, tzn. że
spełnienie potrzeb kolejnej grupy nie jest możliwe, statystycznie rzecz biorąc, bez
zaspokojenia potrzeb grupy poprzedniej.
W zakresie zaspokajania potrzeb zakwalifikowanych do pierwszej (podstawowej) grupy niepodważalną rolę odgrywa energetyka. Jest ona „odpowiedzialna”
za: ogrzewanie, oświetlenie, dostarczenie ciepłej wody do celów higienicznych
i gospodarczych, napęd maszyn i urządzeń, przechowywanie żywności, przygotowanie posiłków, klimatyzację i wentylację, dostarczenie czystej wody, transport
oraz zagospodarowanie ścieków i odpadów komunalnych.
Problemy energetyki powinny być rozpatrywane w aspekcie technicznym, pozatechnicznym, a zwłaszcza racjonalnego zarządzania.
W grupie problemów technicznych powinno się uwzględnić zasady teoretyczne
(np. termodynamiczne) konstruowania urządzeń i układów technicznych: źródeł
ciepła, instalacji kotłowych, zewnętrznych i wewnętrznych sieci przesyłowych oraz
końcowych odbiorników usytuowanych u bezpośrednich użytkowników: energii
elektrycznej, ciepła i ciepłej wody użytkowej, gazu sieciowego, węgla, oleju opałowego i napędowego, wody pitnej i innych. Istotnym problemem związanym z tą
grupą zagadnień jest dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych urządzeń i materiałów.
Problemy techniczne można, ogólnie rzecz traktując, sprowadzić do korzystnie
sprawnego zaspokojenia potrzeb poszczególnych użytkowników dóbr energetycznych lub grupy takich użytkowników. Powyższe zaopatrzenie w dobra energetyczne powinno być równocześnie zrealizowane przy korzystnym spełnieniu wymagań
ekologicznych. Szczególnie ważne jest, w tym względzie, powszechne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Co najmniej równie ważne, o ile nie ważniejsze od uwarunkowań technicznych,
są zagadnienia pozatechniczne o charakterze: etycznym, prawnym, społeczno-politycznym i socjologicznym. Waga zagadnień pozatechnicznych wynika głównie
z ich nadrzędnej roli w stosunku do problemów technicznych. Stopień doskonałoA. Aleksińska, Pojęcie jakości życia, Psychologia.net.pl, www.psychologia.net.pl/artykul.
php?level=231 (lipiec 2014); J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych
i medycznych – systematyzacja pojęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”, 2011, nr 46 (1), s. 25.
2 A.H. Maslow, Theory of Human Motivation, „Psychologica Review”, 1943, t. 50.
1
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ści urządzeń technicznych jest bowiem w dużej mierze zdeterminowany przez warunki prawne oraz ekonomiczne.
Przepisy prawne powinny być skonkretyzowanym wyrazem norm etycznych,
chroniących „dobro” poszczególnych ludzi oraz grupujących ich społeczeństw. To
trudne do sprecyzowania „dobro” powinno uwzględniać przede wszystkim:
• zdrowie i życie ludzi z uwzględnieniem warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń,
• sprawiedliwy i uzasadniony dostęp do dóbr,
• problemy komfortu,
• bezpieczeństwo energetyczne,
• uwarunkowania ponadnarodowe.
Przy rozpatrywaniu wyżej wspomnianych zagadnień należy również mieć na
uwadze obiektywny fakt, że subiektywny interes indywidualny użytkowników dóbr
energetycznych często pozostaje w sprzeczności z interesem społecznym. Wiąże
się to z koniecznością określenia odpowiednich priorytetów wyboru. Wyrazem
określonych preferencji społeczeństwa są warunki socjologiczne realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
Warunki ekonomiczne określone są przez kondycję finansową inwestorów oraz
koszt zaopatrzenia ostatecznych użytkowników w energię i media energetyczne.
Przedsięwzięcia racjonalizujące gospodarkę energetyczną są równocześnie
działaniami proekologicznymi. Mniejsze zużycie nośników energetycznych prowadzi do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do otoczenia. W związku z tym
działania polegające na uporządkowaniu i modernizacji gospodarki energetycznej
mogą liczyć na finansowe wsparcie z funduszy proekologicznych.
W przypadku energetyki komunalno-bytowej, jej poprawę można uzyskać
przez stosowanie odpowiednich bodźców ekonomicznych np. w celu zachęcenia
mieszkańców do stosowania akumulacyjnego ogrzewania elektrycznego lub modernizacji ogrzewania budynków mieszkalnych. Preferowane sposoby ogrzewania
pozwalają na zmniejszenie nierównomierności obciążenia systemu elektroenergetycznego i zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” substancji szkodliwych.
Interesującą i dyskutowaną propozycją, w tym zakresie, jest dotowanie paliwa
bezdymnego wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń w zabudowie rozproszonej.
W niektórych krajach Unii Europejskiej (np. w Niemczech) bardzo dobre efekty ekonomiczne udało się uzyskać dzięki zatrudnieniu w gminach specjalistów –
audytorów energetycznych3.
3 A. Hübner, Zarządzanie energią i środowiskiem w gminie w Unii Europejskiej na przykładzie
Niemiec, Seminarium „Komunalna polityka ekoenergetyczna”, Rudy 2003, s. 49.
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Gminny audytor energetyczny powinien być etatowym urzędnikiem opłacanym
z funduszy gminnych.
Do zadań audytora powinno należeć:
• permanentne kontrolowanie stanu technicznego komunalnych urządzeń
energetycznych:
– oświetlenia miejskiego,
– rurociągów przesyłowych nośników energetycznych,
– komunalnych źródeł energii,
– urządzeń kontrolno-pomiarowych,
– termoizolacji budynków itp.
• nadzorowanie systemów monitorowania emisji substancji szkodliwych,
• określenie stopnia nowoczesności stosowanych urządzeń energetycznych,
• występowanie do zarządu gmin z wnioskami dotyczącymi modernizacji gospodarki energetycznej na terenie gminy,
• opracowanie warunków technicznych przetargów publicznych związanych
z przedsięwzięciami energetycznymi na terenie gminy oraz bezpośrednie
uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
• ocenianie zasadności wniosków i postulatów mieszkańców związanych z gospodarką energetyczną gminy.
Niezwykle ważnym elementem gospodarki energetycznej powinno być racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) zwłaszcza w systemach
tzw. energetyki rozproszonej na terenach gmin wiejskich.
Racjonalne wykorzystanie OZE jest i będzie4:
• jedynym możliwym sposobem wywiązania się Polski z zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego,
• najtańszym sposobem koniecznej przebudowy (modernizacji) krajowego
systemu energetycznego,
• istotnym czynnikiem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
Głównymi animatorami rozwoju gospodarczego powinni być funkcjonariusze
struktur politycznych poszczególnych szczebli (krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, osiedlowego, itd.) przez realizację odpowiedniej praktyki
energetycznej.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycznym i związanym z nim bezpieczeństwem środowiskowym
oraz związku bezpieczeństwa ze zrównoważonym wzrostem jakości życia.
J. Popczyk, Rynek i innowacyjność – dwa filary zarządzania bezpieczeństwem energetycznym,
Konferencja Komitetu Problemów Energetyki PAN „Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego
Polski w okresie 2008–2020 (z uwzględnieniem perspektywy 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych i innowacyjnych technologii – różne scenariusze rozwojowe energetyki”, Warszawa 2008, s. 5.
4
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Jakość życia
Jakość życia należy uważać za pojęcie filozoficzne kojarzone ze stopniem
uszczęśliwiania. Pojęcie szczęścia było już przedmiotem rozważań starożytnych
filozofów. W wiekach średnich szczęście i sposób jego uzyskania było domeną myślicieli religijnych. W religiach monoteistycznych szczęście było i jest rozpatrywane
w kontekście życia pozagrobowego. Szczęście, jako kryterium życia, znane było
w filozofii chińskiej, buddyjskiej i arabskiej.
Pojęcie jakości życia, jako stopnia uszczęśliwienia, można uznać za powszechne, chociaż jej sens jest różnie pojmowany.
W filozofii, naukach społecznych (np. socjologii, psychologii) i naukach medycznych nie udało się dotychczas wypracować jednej, uniwersalnej definicji jakości życia5.
Według Trzebiatowskiego6, w naukach społecznych wyróżnić można cztery grupy definicji jakości życia. W ramach tych grup występują odpowiednio definicje:
egzystencjalne, celowe (zadań życiowych), zaspokajania potrzeb i traktujące jakość życia za zespół czynników obiektywnych i subiektywnych.
Autorowi niniejszego opracowania najbardziej przekonywującą i intuicyjnie
poprawną wydaje się być czwarta grupa definicji. Czynniki obiektywne mogą być,
w tym przypadku określone przez wskaźniki o charakterze statystycznym. Czynniki subiektywne świadczą o poczuciu jakości życia, tzn. stopnia zadowolenia z osiągniętego poziomu jakości życia. Poziom ten wynika z odpowiedzi na pytania: Czy
mam to, co miałem kiedyś? Czy mam to, co inni? Czy mam to, na co zasługuję?
Subiektywny charakter poczucia jakości życia wynika zarówno z odpowiedzi na
powyższe pytania, jak również z wag jakie przywiązuje się tym odpowiedziom.
Porównywalne znaczenie może mieć jedynie czynnik obiektywny jakości życia,
oparty o określone wskaźniki.
W 2005 roku brytyjski tygodnik „The Economist” zaproponował przeprowadzić ocenę jakości życia w poszczególnych krajach w oparciu o następujące przykładowe wskaźniki7: sytuację materialną (silę nabywczą PKD/osobę), zdrowie
(średnio oczekiwaną długość życia), stabilność polityczną i bezpieczeństwo (np.
pewność dostaw energii), życie rodzinne (liczba rozwodów na 1000 mieszkańców),
życie wspólnotowe (uczęszczanie do kościołów lub przynależność do związków za-

A. Aleksińska, Pojęcie jakości…, op. cit.; J. Trzebiatowski, Jakość życia…, op. cit., s. 25.
J. Trzebiatowski, Jakość życia…, op. cit., s. 25.
7 Wskaźniki jakości życia, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_jako%C5%9Bci_%C5%BCycia (data dostępu: 24.07.2014).
5
6
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wodowych na 1000 mieszkańców), bezpieczeństwo zatrudnienia (stopy bezrobocia), równość płci (proporcje przeciętnych zarobków mężczyzn i kobiet).
Zarówno wybór wskaźników (ich sens i liczba jak również waga przy ocenie
jakości życia są dobierane dowolnie, a więc subiektywnie). Np. w 2009 r. uznano
Wiedeń za miasto o najwyższej jakości życia na podstawie 39 kryteriów (wskaźników)8.

Zrównoważony wzrost jakości życia związany z gospodarką energetyczną
Działalność człowieka, a zwłaszcza jego działalność gospodarcza, jest związana
z wykorzystaniem ograniczonych bogactw naturalnych takich jak: nieodnawialnych zasobów energii, złóż minerałów oraz innych tzw. dóbr rzadkich. W celu zapewnienia właściwego wykorzystania powyższych bogactw naturalnych, opracowano zasady zrównoważonego wzrostu dobrobytu społecznego. Dotyczą one:
• nadrzędności wymogów ekologicznych nad innymi celami cywilizacyjnymi,
w tym również celami gospodarczymi,
• konieczności sterowania rozwojem w celu uzyskania optymalnych relacji
osobowo –środowiskowych i symbiozy z przyrodą przez oszczędną konsumpcję i produkcję dóbr oraz sprawiedliwy podział dóbr i usług,
• konieczność uwzględnienia konsekwencji podejmowanych działań na zdrowie społeczeństwa i warunki życia przyszłych pokoleń.
W kontekście zasad zrównoważonego rozwoju podejmowanie decyzji gospodarczych jest problemem z zakresu etyki i wiąże się z odpowiedzialnością społeczną. Istnieją różne definicje odpowiedzialności9. Ciekawy pogląd, w tym względzie,
sformułował ks. prof. Józef Tischner10 uważając, że odpowiedzialność jest luksusem, na który może (ale nie musi) się zdobyć społeczeństwo. Polega ono na dobrowolnej lub wymuszonej prawem rezygnacji z określonego dobra na rzecz dobra
większego. Ponieważ dobrowolna rezygnacja, wobec powszechnej dewaluacji naturalnych norm etycznych w warunkach gospodarki biznesowo – konkurencyjnej,
nie może być brana pod uwagę, owa rezygnacja musi być wymuszona prawem.
Gwarantem spełnienia wskaźników etycznych powinna być instytucja upoważniona do organizacji porządku publicznego (państwo, Unia Europejska). Poszczególne akta legislacyjne powinny być wzajemnie kompatybilne, możliwie jasno sformu8 Najwyższa jakość życia ciągle w Wiedniu, Gremi Business Communication Sp. z o.o., portal: Rzeczpospolita – ekonomia, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1088260.html.
9 J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Wydawnictwo Barari i Suszyński, Kraków 1996.
10 J. Tirschner, Odpowiedzialność – podróż do źródeł, „Znak”, 1997, nr 6, s. 119.
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łowane i egzekwowalne. Prawo, którego przepisy mogą być lekceważone, staje się
antyprawem sprzyjającym anarchii.
W 1997 weszło w życie tzw. „Prawo energetyczne”11 regulujące wzajemne relacje między producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii w Polsce. Prawo było dalekie od doskonałości, czego dowodem mogą być liczne modyfikacje
przeprowadzone w czasie jego 17-letniego obowiązywania. Prawo nie obejmowało
kompleksowo swoim zakresem wszystkich paliw i nośników energii. Egzekucja zapisów podanych w tej ustawie, w zakresie niektórych działów energetyki np. energetyki komunalnej, była słaba. Głównym decydentem i interpretatorem ustawy był
prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki jest opracowywany projekt wprowadzenia trzech nowych lub zmodyfikowanych ustaw, zwanych trójpakiem energetycznym: „Prawo energetyczne”, „Prawo gazowe” i „Prawo o odnawialnych źródłach
energii”. Trójpak energetyczny ma zastąpić niedoskonałe „Prawo energetyczne”
i dostosować je do wymagań UE. Powinien on wspomagać rozwój tzw. nowoczesnej energetyki, tj.: energetyki odnawialnej, sieci inteligentnych, prosumenckiej
energetyki rozproszonej oraz uwolnienie rynku energii12.
Prace, w tym względzie, posuwają się bardzo wolno, ze względu na konieczność
zachowania konsensusu między interesami poszczególnych ugrupowań politycznych i gospodarczych. Kierunek zamian w opracowywanym trójpaku jest zgodny
z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, lecz znacznie opóźniony w stosunku
do ustaleń Komisji Europejskiej. Spowodowało to naliczenie kar. Aby uniknąć
poważniejszych konsekwencji został opracowany i zatwierdzony przez Sejm
(14.07.2013) tzw. mały trójpak stanowiący kolejną nowelizację „Prawa energetycznego” i wdrażający w pełniejszym zakresie przypisy unijne. Dotyczy on głównie
zmian nadzoru właścicielskiego nad operatorem gazowego systemu przesyłowego,
ochrony tzw. wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, obowiązku sprzedaży
przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych, wytwarzania energii
elektrycznej w urządzeniach o mocy poniżej 40 kW. Ustawa przewiduje także kadencyjność prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto ustawa szczątkowo reguluje działania w zakresie OZE13. Wspomniana modyfikacja została odrzucona
przez Komisję Europejską. W związku z tym zintensyfikowano działania związane
z dużym trójpakiem.
Tworzące prawo dokumenty powinny regulować strategiczne obszary poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej. W przypadku energetyki, taką dziedziną są
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (wraz z późniejszymi zmianami).
http://michalwilkowski.natemat.pl/37499,rozrozniacie-jeszcze-trojpaki-energetyczneduzy-maly.
13 http://sejm.gov.pl/sejm7 (data dostępu: 15.03.2014).
11

12
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OZE. Powstawanie „Prawa o OZE” stanowi swoiste kuriozum legislacyjne.
W marcu 2014 r. Sejm miał rozpatrywać szósta wersję tego prawa14. Jest to o tyle
ważne, że powinno ono stymulować rozwój indywidualnych instalacji OZE, regulować rozwój energetyki rozproszonej, determinować stosunek mocy produkcyjnych energetyki wielkoskalowej i rozproszonej oraz stanowić podstawę energetyki
prosumenckiej.
Akty prawne Unii Europejskiej zostały publikowane jako „karty”, „plany”,
„protokoły”, „programy” i „księgi”15. W aspekcie rozważanych zagadnień za najważniejsze należy uznać:
• Pakiet Energetyczny z roku 2007 przewidujący w roku 2020 w stosunku do
roku 1990:
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.,
– zmniejszenie zużycia energii o 20 proc.,
– zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego
jej zużycia,
– zwiększenie udziału biopaliw w paliwach transportowych do 10 proc.
• Pakiet Klimatyczny z roku 2008 uwzględniający specyfikę państw, wg którego można się spodziewać, że:
– każdy z krajów członkowskich będzie miał zindywidualizowany wskaźnik
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej w roku
2020 (Polskę będzie prawdopodobnie obowiązywał udział 15 proc.),
– po roku 2013 wszystkie pozwolenia na emisję CO2 będą sprzedawane na
aukcjach, przy czym pula uprawnień będzie zredukowana o 21 proc.,
– sektory przemysłu nie uczestniczące w systemie obrotu uprawnieniami do
emisji CO2, będą zobowiązane do 10 proc. redukcji tej emisji,
– w sektorze transportu udział biopaliwa wzrośnie do 10 proc.
• Strategię bezpieczeństwa – Zielona Księga z 2000 r.
• Dyrektywę 91/2002/WE nakazująca opracowanie świadectw charakterystyki
energetycznej budynków i związana z tym nowelizacja „Prawa budowlanego” z 2007 roku.
Można oczekiwać, że obowiązujące i przyszłe normy prawne są i będą, z chwilą ich powstania, obiektem działań prowadzących do tworzenia precedensów
i tzw. falandyzacji w celu ich ominięcia oraz ostatecznego zlekceważenia. Przykła14 T.E. Kołakowski, Czy będziemy w końcu mieli dobrą ustawę o OZE, „Energetyka”,
2013, nr 12.
15 Np. J. Malko, Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne w strategii UE, Konferencja Komitetu Problemów Energetyki PAN, „Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie
2008–2020 (z uwzględnieniem perspektywy 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych i innowacyjnych technologii – różne scenariusze rozwojowe energetyki”, Warszawa 2008, s. 103.
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dem może być realizacja przez gminy, nakazanego przez aktualne „Prawo energetyczne”, obowiązku opracowania założeń do planu, a następnie planu zaopatrzenia
gmin w ciepło, energię elektryczną i gaz. W okresie 15 lat obowiązywania „Prawa”,
z powyższego nakazu wywiązało się jedynie około 40 proc. gmin w Polsce.
Innym sposobem realizacji zrównoważonego wzrostu jakości życia powinno
być dobrowolne ograniczenie potrzeb poprzez lepsze rozumienie i praktykowanie
w życiu gospodarczym norm etycznych. Uzyskanie tą drogą właściwych wyników
wiąże się niewątpliwie z długotrwałym procesem humanizacji techniki i ekonomii.
W tej chwili nie wiadomo kto oraz jak powinien to zrobić, tym niemniej, podjęcie
trudów przygotowania społeczeństw do przestrzegania zasad etycznych, przy ich
dążeniu do poprawy dobrobytu, jest jedyną drogą do współistnienia ludzi na
Ziemi.
Uwzględniając wagę problemów etycznych przy zrównoważonym wzroście jakości życia proponuję uzupełnienie, wcześniej podanego zespołu trzech zasad,
przez czwartą zasadę dotyczącą nadrzędności norm etycznych nad normami legislacyjnymi.

Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe
Polityka energetyczna państwa polega na równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego16.
Bezpieczeństwo energetyczne oznacza stan gospodarczy kraju umożliwiający
pokrycie zapotrzebowania energii w uzasadnionym zakresie, przy minimalizacji
negatywnego oddziaływania na warunki (poziom) życia społeczeństwa.
Z kolei, bezpieczeństwo ekologiczne państwa to stan możliwie umiarkowanego
oddziaływania energetyki na środowisko tzn. na biologiczne formy egzystencji,
a w szczególności zdrowie i życie ludzi oraz na walory krajobrazowe i przyrodnicze
otoczenia, przy równoczesnym efektywnym wywiązywaniu się z międzynarodowych dyrektyw w dziedzinie ochrony środowiska.
W dokumentach Ministerstwa Gospodarki17 przedstawiono podstawowe kierunki polityki energetycznej Polski. Dla każdego kierunku zostały sformułowane

16 J. Kozioł, A. Warzecha, Energetyka komunalna w świetle dyrektyw unijnych i planów rozwoju polskiej energetyki do 2030 roku, Seminarium „Komunalna polityka ekoenergetyczna”, Rudy
2008, s. 45; Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005;
Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa 2008.
17 Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005; Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa 2008; Polityka ener-
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cele ogólne i szczegółowe. Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego powinny
sprzyjać następujące okoliczności:
• dywersyfikacja źródeł pozyskiwania oraz cech jakościowych paliw i nośników energii,
• dostosowanie nośników energii i stanu technicznego urządzeń do kondycji
ekonomiczno-finansowej i preferencji użytkowników,
• zapewnienie w możliwie wysokim stopniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przez lokalnych dostawców paliw i nośników energii.
Na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego można wpływać przez:
• odpowiedni poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• stosowanie ekonomicznych form oddziaływania (systemu nagród i kar) preferujących proekologiczne formy zaspokajania potrzeb energetycznych.
Równocześnie poprawę bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego można uzyskać przez:
• zapewnienie właściwego poziomu technicznego urządzeń przetwarzających
nośniki energii, systemy transportu (przesyłu) i dystrybucję,
• promowanie skojarzonego wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznej,
• komunalno-bytowe zagospodarowanie przemysłowej energii odpadowej
w tzw. układach terytorialnych18,
• zmniejszenie zapotrzebowania nie energetycznych mediów i surowców.

Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania paliw i nośników energii
Paliwami wykorzystywanymi przez energetykę są:
• węgiel kamienny (różne asortymenty tzw. węgla energetycznego),
• węgiel brunatny,
• gaz ziemny,
• olej opalowy,
• gaz miejski,
• gaz ziemny pokładów węgla,
• biogaz,
• inne biopaliwa,
• gaz łupkowy.
getyczna Polski do 2030 roku, opracowanie Ministerstwa Gospodarki, Seminarium 16.03.2009 r.
w Gliwicach.
18 J. Kozioł, K. Banasiak, Układy terytorialne. Komunalne wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej, Seminarium OPTI-ENERGIA „Komunalna polityka ekoenergetyczna”, Rudy
2003, s. 7.
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Paliwową podstawą polskiej energetyki jest (oraz jeszcze długo będzie), węgiel.
Wagę gospodarczego znaczenia węgla w Polsce, przynajmniej oficjalnie, doceniają
gremia polityczne. Premier rządu RP, biorąc udział w centralnej Akademii Barbórkowej 2013, stwierdził19: „Węgiel jest polskim skarbem, a bez niego Polska nie
byłaby pewna swej niepodległości. Nie ma bezpiecznej Polski, nie ma dziś bezpiecznego państwa na świecie, które nie znajduje swojego pomysłu, swojego patentu na energetyczną niezależność”.
Energetyka węglowa jest jednak nie tylko naszym dobrodziejstwem, lecz również powodem licznych problemów: technicznych, ekologicznych socjologicznych
oraz politycznych.
Paliwa węglowe posiadają niekorzystne właściwości ekologiczne związane
z dużą emisją jednostkową CO2, SO2 i NOx w odniesieniu do jednostki energii
chemicznej.
Najkorzystniejszym sposobem ograniczenia emisji substancji szkodliwych do
otoczenia jest poprawa efektywności spalania paliwa, w rozpatrywanym przypadku węgla. Można to uzyskać przez zmianę konstrukcji kotłów oraz optymalizację
ich parametrów eksploatacyjnych. Uzyskane tą drogą ograniczenie emisji jest stosunkowo niewielkie. Pomimo tego poprawa efektywności procesu spalania paliwa
powinna być pierwszym etapem realizacji omawianego procesu.
Do znacznie większego ograniczenia emisji CO2, a nawet do beze misyjnej produkcji energii elektrycznej prowadzą technologie CCS (Carbon Capture and
Storage).
Rozróżnia się trzy zasadnicze grupy technologii CCS20:
• usuwanie CO2 przed spalaniem, tzw. pre-combustion,
• usuwanie CO2 po spaleniu, tzw. post-combustion,
• spalanie tlenowe, tzw. oxy-fuel combustion.
Przy usuwaniu CO2 ze strumienia spalin stosuje się:
• absorpcję w cieczach,
• adsorpcję na powierzchni ciała stałego,
• przemiany CO2 w trwałe związki chemiczne.
Za najbardziej perspektywiczne uważa się metody absorpcyjne polegające na
wymywaniu CO2 ze spalin przez wodne roztwory alkoholoamin, a następnie na
regeneracji związanej z desorpcją CO2 i odzyskiwaniem absorbent23.
Metody desorpcyjne polegają na zagęszczeniu gazu na powierzchniach ciała
stałego (adsorbenta),najczęściej na złożach zeolitowych lub węglowych. Proces reT.E. Kołakowski, Co przyniesie Nowy Rok w dziedzinie planów rozwojowych polskiej energetyki, „Energetyka”, 2014, nr 1.
20 L. Więcław-Solny, M. Ściążko, Absorpcyjne usuwanie CO ze spalin kotłowych, „Energe2
tyka”, 2014, nr 1, s. 9.
19
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alizowany jest w co najmniej dwóch kolumnach, w których jest przemiennie realizowany proces desorpcji CO2 i regeneracji złoża. Stosuje się kilka technik adsorpcyjnych. Szczególnie użyteczną wydaje się być technika obniżonego ciśnienia21.
Technologia oxy-fuel combustion polega na spalaniu węgla w tlenie zmieszanym z recyrkulującymi spalinami. Spaliny są praktycznie pozbawione azotu i zawierają głównie CO2 i parę wodną. Seperację CO2 można uzyskać przez wykroplenie pary wodnej. Brak azotu w spalinach sprzyja zmniejszeniu objętości strumienia
spalin, co prowadzi do mniejszych gabarytów kotłów oraz umożliwia zmniejszenie
powstawania termicznych tlenków azotu. Technologia oxy-fuel combustion nie wyszła ze sfery badań pilotażowych, głównie ze względu na trudności w pozyskaniu
wymaganych, olbrzymich ilości tlenu.
Seperacja CO2 ze spalin, uzyskanych podczas spalania węgla, stanowi pierwszy
etap technologii CCS. Kolejne etapy polegają na transporcie uzdatnionego CO2
z miejsca jego pozyskania do miejsca składowania w podziemnych strukturach
geologicznych, takich jak: czerpane złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, pokłady
węgla likwidowanych kopalń, warstwy piaskowców o dużej porowatości i zwiększonym zasoleniu22. Należy zauważyć, że składowanie CO2 stanowi poważne zagrożenie ekologiczne, jest swojego rodzaju „bombą z opóźnionym zapłonem”.
Na podstawie wstępnych (orientacyjnych) badań23 stwierdzono, że koszt energii elektrycznej w instalacjach post-combustion, wzrośnie z 44 euro/MWh do
77 euro/MWh, tzn. o 75 proc. W przypadku stosowania technologii oxy-fuel combustion przewidywany koszt tej energii wzrośnie do 55 euro/MWh, tzn. o 25 proc.
Tak wysoki koszt energii elektrycznej będzie z pewnością barierą ograniczającą
zakres stosowania technologii CCS.
Na przełomie XX i XXI wieku obserwowano zjawisko histerii ekologicznej
związanej z ociepleniem klimatu na skutek emisji gazów cieplarnianych. Efektem
tego było promowanie polityki „low-carbon” polegającej na zastępowaniu węgla
przez gaz ziemny, olej opałowy a zwłaszcza przez odnawialne źródła energii. Ograniczenie stosowania węgla byłoby związane z dużymi nakładami inwestycyjnymi
i wysokimi kosztami eksploatacyjnymi rozwiązań substytucyjnych.
Aktualnie, w odniesieniu do paliw węglowych preferuje się politykę „low-emission” polegającą na wykorzystaniu wcześniej wspomnianych technologii CCS.

21

s. 15.

W. Nowak i inni, Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych, „Energetyka”, 2014, nr 1,

J. Dubiński, A. Koteras, Możliwość składowania CO2 w strukturach geologicznych, „Energetyka”, 2014, nr 1, s. 20.
23 B. Jankowski, S. Witkowski, Ekonomiczne skutki koncepcji CCS i jej wprowadzenie w energetyce węglowej, „Energetyka”, 2014, nr 1, s. 56.
22

Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe jako element zrównoważonej jakości życia

181

Węgiel wykorzystywany jest również w kotłowniach domowych, zwłaszcza wyposażonych w piece retortowe. Powyższe wykorzystanie węgla jest powszechnie związane z gminnymi programami ograniczenia niskiej emisji. Ten typ węgla jest coraz
trudniej osiągalny dla rosnącego grona użytkowników. Jest to związane z ograniczonymi możliwościami pozyskania oraz brakiem odpowiedniego systemu dystrybucji.
Gminy, realizujące program ograniczenia niskiej emisji, powinny w pierwszej kolejności rozpoznać możliwość pozyskania odpowiedniego paliwa. Potrzebą chwili jest
problem konstrukcji kotłów miałowo-retortowych, które będą mogły być stosowane obok (lub w miejsce) kotłów retortowych. Należy w planach perspektywicznych
gmin rozważyć możliwość wykorzystania do celów grzewczych paliwa brykietowanego wytworzonego na bazie gorszych asortymentów węgla kamiennego i brunatnego.
Gaz ziemny i olej opałowy posiada korzystne właściwości energetyczne i ekologiczne. Są to jednak paliwa importowane, głównie z Rosji. Udział importowanego
gazu ziemnego w jego ogólnym zużyciu wynosi około 75 proc. Bezpieczeństwo
energetyczne wymaga większego uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego
z Rosji (95 proc. importowanego gazu ziemnego). Z kolei, dostawy z Rosji ropy
naftowej stanowią około 99 proc. krajowego zużycia. Sytuacja w odniesieniu do
gazu ziemnego powinna ulec znacznej poprawie po wybudowaniu i oddaniu do
eksploatacji terminalu LNG (Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu, przewidzianego do przyjęcia skroplonego gazu z dowolnego punktu na kuli ziemskiej,
a zwłaszcza z Norwegii i Kataru. W przypadku produktów naftowych, przewiduje
się rozpoczęcie budowy w 2014 r. terminalu naftowego w Gdańsku.
Wykorzystanie gazu miejskiego w energetyce komunalnej zostało zaniechane
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ze względu na jego wysoką toksyczność, wynikającą z dużego udziału tlenku węgla. Gaz miejski może być otrzymywany w procesach zgazowania w miejskich gazowniach, ale również jest produktem
ubocznym w procesie koksowania. W drugim z wymienionych sposobów pozyskania gazu miejskiego jego użyteczna utylizacja jest podstawowym ograniczeniem
przy produkcji koksu. Jego wykorzystanie sprzyjałoby więc nie tylko bezpieczeństwu energetycznemu, ale również mogłoby zwiększyć atrakcyjność oferty handlowej przemysłu paliwowo-energetycznego.
Czynione od lat próby zagospodarowania gazu ziemnego z pokładów węgla
owocują coraz bardziej efektywnymi przykładami przedsięwzięć. Szczególnie interesujące jest wykorzystanie tego paliwa w układach kogeneracyjnych do produkcji
energii elektrycznej oraz ciepła i/lub zimna. Stopień wykorzystania tego gazu nie
przekracza jednak 30 proc. Otwartym pozostaje problem wykorzystania dużych
ilości metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym w kopalniach metanowych.
Ograniczeniem w wykorzystaniu zarówno gazu miejskiego (koksowniczego) jak
również gazu ziemnego pokładów węgla jest brak popytu na efekty ich wykorzysta-
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nia, tzn. na energię elektryczną (ze względu na brak odpowiednich bodźców preferencyjnych) oraz ciepła (ze względu na brak lokalnego popytu). Rozwiązaniem tego
problemu mogło być utworzenie systemu terytorialnego przy wykorzystaniu przemysłowej energii gazów „odpadowych” do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Odrębnym i niezwykle ważnym zadaniem jest wykorzystanie w energetyce rozproszonej biogazu. Przewiduje się24, że do roku 2040 Polska będzie mogła zagospodarować pod uprawy energetyczne 2 mln hektarów. Pozwoli to uzyskać
160 TWh energii pierwotnej, z czego 135 TWh będzie zintegrowane ze źródłami
kogeneracyjnymi. Jest to przeszło sześć razy więcej niż energia możliwa do pozyskania z innych odnawialnych źródeł energii razem wziętych, tzn. z energii wiatrowej, wodnej i geotermalnej.
Wykorzystanie tego potencjału energetycznego wymaga jednak spełnienia
określonych, niełatwych warunków. Przede wszystkim zaś:
• zmiany strategii polityki energetycznej,
• przemysłowej produkcji biogazowni oraz elementów układów kogeneracyjnych.
Wielkie nadziej wiąże się z prognozą występowania w Polsce bogatych (największych w Europie) złóż gazu łupkowego. Postęp w jego poszukiwaniu oraz wydobyciu jest jednak niezadowalający. Przyczyny powyższego stanu upatruje się
w braku stabilnych uregulowań legislacyjnych. Brak odpowiednich prostych
i przejrzystych uregulowań prawnych (Prawa o OZE) stanowi istotne ograniczenie
koniecznego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Prowadzone od 2000 roku rozważania nad celowością wykorzystania w Polsce
energii jądrowej są jak dotąd bezproduktywne mimo tego, że w energetyce jądrowej powinno się upatrywać skuteczne źródło dywersyfikacji struktury wykorzystania energii elektrycznej.

Specyficzne problemy bezpieczeństwa energetycznego
w gospodarce komunalno-bytowej
Dostosowanie warunków zaopatrzenia w energię do kondycji
ekonomiczno-finansowej i preferencji użytkowników
Pionierskie badania nad preferencjami użytkowników energii i sposobu jej dostarczenia przedstawił A. Jankowski25.
J. Popczyk, Rynek i innowacyjność…, op. cit.
A. Jankowski, Model środowiskowo-energetyczny programowania preferencji dla odbiorców
rozwiązań zaopatrzenia w ciepło, praca doktorska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007.
24
25
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W przeprowadzonych analizach uznano, że o wyborze rozwiązania zaopatrzenia w ciepło decydują następujące czynniki:
• roczny koszt eksploatacji rozwiązania,
• nakłady inwestycyjne ponoszone przez użytkownika,
• jakość i komfort eksploatacji,
• marketing rozwiązania (reklama, serwis, pewność zaopatrzenia).
Ważny z punktu widzenia instytucji zarządzającej, ale zdecydowanie mniej
istotne dla bezpośredniego użytkownika, jest wpływ analizowanego rozwiązania
na emisję substancji szkodliwych (ochronę środowiska). W związku z tym ochrona
środowiska, niezależnie od jej społecznego znaczenia, będzie zawsze efektem
„ubocznym” uzyskiwanym przez użytkownika niejako przy okazji. Zapewnieniu
obniżenia emisji substancji szkodliwych sprzyja finansowe wsparcie np. Gminnego
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wybór sposobu zaopatrywania użytkowników w ciepło zależą od ich kondycji
ekonomiczno-finansowej. Wpływa ona na:
• wagę czynników decydujących o wyborze rozwiązania,
• charakter mieszkania (budynki jedno- lub wielorodzinne).
Preferencje użytkowników energii można określić na drodze badań socjologicznych. Opracowanie metody takich badań należy uznać za niezwykle pilna potrzebę. Należy przy tym uwzględniać ich interdyscyplinarny charakter wymagający
współpracy techników, socjologów i ekonomistów.

Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego można uzyskać przez:
• przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, które nasilają się w miarę
ilościowego zmniejszenia się liczby użytkowników energii,
• prywatyzację sektora energetyki,
• stworzenie warunków do prywatyzacji źródeł pozyskania paliwa, np. kopalń
uważanych za nierentowne,
• stworzenie lokalnego rynku ciepła i zapewnienie odpowiednich możliwości
przyłączeniowych,
• stworzenie sieci dystrybucji paliw stałych z uwzględnieniem autoryzacji
sprzedawców przez wytwórców tych paliw,
• uwzględnienie w mechanizmach rynkowych ciepła i energii elektrycznej dostarczanych z układów terytorialnych,
• promowanie usług klimatyzacyjnych z uwzględnieniem sieciowego zaopatrzenia odbiorców w zimno.
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Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Energetyka komunalno-bytowa może i powinna być największym odbiorcą odnawialnych źródeł energii. Najważniejszymi barierami wykorzystania energii odnawialnej w sektorze komunalno-bytowym są:
• stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne,
• brak upowszechnienia najefektywniejszych technologii tego wykorzystania,
• zbyt słabe uświadomienie możliwych ujemnych skutków przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii,
• nazbyt protekcyjna polityka instytucji zarządzających oraz nieraz przesadna
i nierzetelna reklama i propaganda.

Świadomość ekologiczna i energetyczna społeczeństwa
W wytyczaniu kierunków polityki ekoenergetycznej najważniejsi są ludzie.
O ich wartości decyduje świadomość ekologiczna i energetyczna oraz postawa
etyczna, wyrażająca się w odpowiedzialnym działaniu.
Problemami ekoenergetyki komunalnej zajmują się często politycy lub propagandziści, których wiedza nie wychodzi poza normy prawne dotyczące energetyki
i zagospodarowania odpadów. Świadomość ekoenergetyczna tych ludzi jest często
pozorna, zaś mniemanie o posiadanych kompetencjach jest odwrotnie proporcjonalne do posiadanej wiedzy, a zwłaszcza jej rozumienia.
Świadomość ekoenergetyczną uzyskuje się przez naukę i doświadczenie. Należy zauważyć, że w Polsce nie dopracowano się jednolitego systemu szkolenia. Powinien on, jak się wydaje, polegać na:
• opracowaniu programu szkolenia,
• określeniu kwalifikatora, przyporządkowującego poszczególnym stanowiskom wymaganego zakresu wiedzy,
• ustaleniu zasad przyznawania uprawnień oraz określenia terminu ich obowiązywania.
Z programem kształcenia wiąże się wprowadzenie odpowiednich, interdyscyplinarnych specjalności akademickich np. w ramach kierunku studiów „Inżynieria
środowiska”, „Energetyka” lub innych. Program powinien obejmować zagadnienia: techniczne, ekonomiczne, prawne, socjologiczne. W celu doraźnego rozwiązania problemu braku fachowców powinno się opracować programy studiów podyplomowych.
Wydaje się, że dobrym krokiem w kierunku odpowiedniego kształcenia jest
prowadzenie na niektórych uczelniach, w ramach kierunku „Inżynieria Środowi-
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ska”, specjalności „Energetyka Komunalna”. Za inny pozytywny przykład należy
uznać opracowanie przez Ministerstwo Infrastruktury minimum programowego
studiów podyplomowych oraz programu kursów przygotowujących do egzaminów
uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (niezależnie od oceny merytorycznej tych programów).
Poszczególne stanowiska w urzędach i instytucjach nie powinni obejmować
ludzie przypadkowi po ukończonych krótkich kursach adaptacyjnych. Stanowiskom należy przyporządkować zakres wymaganej wiedzy. Dotyczy to w szczególności tzw. energetyków komunalnych spełniających zadanie głównych energetyków gminy, a tym samym bezpośrednich doradców prezydentów, burmistrzów
i wójtów.

Uwagi końcowe
Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe stanowią jedne z najistotniejszych kryteriów jakości życia. Są jednymi z najważniejszych potrzeb człowieka.
Istnieje bezpośredni związek bezpieczeństwa energetycznego z bezpieczeństwem politycznym, ekonomicznym, kulturowym, socjalnym i społecznym. Dlatego powinno ono być przedmiotem polityki władz państwowych wszystkich szczebli.
W aktualnych warunkach występujących w Polsce za szczególnie ważne dla
bezpieczeństwa energetycznego należy uznać:
• uznanie nadrzędności norm etycznych nad legislacyjnymi,
• opracowanie spójnego systemu legislacyjnego stymulującego rozwój preferowanych kierunków energetyki oraz stanowiącego barierę dla działań społecznie szkodliwych,
• opracowanie nowych podstaw polityki energetycznej Polski dla bliższych
i dalszych horyzontów czasowych,
• przeprowadzenie analizy przyczyn słabej realizacji dotychczasowych planów
polityki energetycznej do roku 2030,
• racjonalne zastąpienie tendencji do dekarbonizacji (low carbon) działaniami zmierzającymi do węglowej energetyki niskoemisyjnej (low emission),
• odideologizowanie polityki klimatycznej,
• opracowanie inżynierii finansowej dla strategicznych przedsięwzięć energetycznych,
• ocenę celowości wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce, a następnie
bezzwłoczne przystąpienie do realizacji uzyskanych wyników,
• ustalenie przyczyn opóźnień w ocenie zasobów oraz w wydobywaniu gazu
łupkowego.
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Piotr Ziembicki

Gospodarka energetyczna Polski – szanse i wyzwania

Streszczenie
W artykule skrótowo scharakteryzowano stan energetyki cieplnej w Polsce, a także przedstawiono wynikające z tej charakterystyki wnioski ogólne. W drugiej części publikacji przedstawiono wybrane, istotne zdaniem autora, wyzwania stojące przed tym sektorem na najbliższe lata,
głównie dotyczące aspektów technicznych produkcji i dystrybucji ciepła. Z uwagi na obszerność
zagadnienia w publikacji jedynie zasygnalizowano aspekty prawno-finansowe zmian gospodarki
energetycznej Polski.

Wprowadzenie
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniejszych
wyzwań nowoczesnego świata. Wzrastające w skali globalnej zużycie energii, konieczność ograniczania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, a także rozlokowanie
większości globalnych zasobów paliw w niestabilnych politycznie regionach świata
są czynnikami, które warunkują kreowanie polityki energetycznej zarówno w skali
globalnej, jak i w odniesieniu do poszczególnych krajów, w tym Polski. W krajach
Unii Europejskiej bezpieczeństwo energetyczne jest rozumiane przede wszystkim
jako zapewnienie niezależności dostaw (np. poprzez ograniczanie oraz dywersyfikację importu paliw), redukcję emisji zanieczyszczeń oraz efektywność produkcji
i wykorzystania energii. Wynika to z szeregu Dyrektyw UE i polskich przepisów
prawa1.
1 Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, Warszawa 2010; Ministerstwo Gospodarki, Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji
oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052,

Gospodarka energetyczna Polski – szanse i wyzwania

189

Polityka energetyczna Polski, skutkująca m.in. wprowadzeniem szeregu uregulowań prawnych pozwalających na pozyskiwanie wsparcia finansowego dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną, spowodowała, iż kształt polskiego
budownictwa i energetyki uległ i nadal ulega poważnym zmianom. Jednym z efektów tych zmian jest sukcesywny spadek mocy zamówionej oraz ilości ciepła dostarczanego do odbiorców za pośrednictwem systemów ciepłowniczych. Problem ten
jest aktualny nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Świadczy o tym między innymi bogactwo prac naukowych w tym zakresie2.
Warszawa 2011; Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej, Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Warszawa 2011; Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r.,
poz. 984, Warszawa 2012; Parlament Europejski i Rada, Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady 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, 2009/28/WE, Unia Europejska, 2009; Parlament Europejski i Rada, Rozporządzenie Rady (UE, EUROATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96, EUROATOM nr 617/2010, Unia Europejska,
2010; Parlament Europejski i Rada, Dyrektywa 2012/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/
WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, 2012/27/WE, Unia Europejska, 2012.
2 M. Aberg, J. Widen, D. Henning, Sensitivity of district heating system operation to heat
demand reductions and electricity price variations: A swedish example. Energy, 2012, vol. 41,
s. 525–540; K. Alanne, A. Saari, Distributed energy generation and sustainable development, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 2006, vol. 10, s. 539–558; S. Amiri, B. Moshfegh,
Possibilities and consequences of deregulation of the European electricity market for connection of
heat sparse areas to district heating systems, „Applied Energy”, 2010, vol. 87, s. 2401–2410; M. Bojic, M. Despotovic, Influence of duration of thermal comfort provision on heating behavior of buildings, „Energy Conversion and Management”, 2007, vol. 48, s. 2416–2423; S. Chen, H. Yoshino,
M.D. Levine, Z. Li, Contrastive analyses on annual energy consumption characteristics and the
influence mechanism between new and old residential buildings in shanghai, china, by the statistical methods, „Energy and Buildings”, 2009, vol. 41, s. 1347–1359; K. Ericsson, Introduction and
development of the Swedish district heating systems, Lund University, Sweden, 2009; H. Gadd,
S. Werner, Daily heat load variations in swedish district heating systems, „Applied Energy”, 2013,
nr 106, s. 47–55; L. Gustavsson, A. Dodoo, N.L. Truong, I. Danielski, Primary energy implications
of enduse energy efficiency measures in district heated buildings, Energy and Buildings, „Energy
and Buildings”, 2011, s. 38–48; C. Keil, S. Plura, M. Radspieler, C. Schweigler, Application of
customized absorption heat pumps for utilization of low–grade heat sources, „Applied Thermal
Engineering”, 2008, vol. 28, s. 2070–2076; Y. Li, L. Fu, S. Zhang i in., A new type of district heating method with co–generation based on absorption heat exchange (co–ah cycle), „Energy Conversion and Management”, 2011, vol. 52, s. 1200–1207; Y. Li, L. Fu, S. Zhang, X. Zhao, A new
type of district heating system based on distributed absorption heat pumps, „Energy”, 2011, vol. 36,
s. 4570–4576; H. Lund, B.V. Mathiesen, Energy system analysis of 100% renewable energy system –
the case of denmark in years 2030 and 2050, „Energy”, 2009, vol. 34, s. 524–531; H. Lund, B. Mol-
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Należy podkreślić, iż ogromny nacisk na efektywność energetyczną w budownictwie i energetyce, w tym w energetyce cieplnej, skutkuje zwiększaniem środków
finansowych przeznaczanych zarówno na inwestycje, jak i na badania w tym zakresie. Pozwala to na umiarkowany optymizm na przyszłość, szczególnie w kontekście
zwiększającego się zainteresowania tematyką ze strony instytucji finansujących badania, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które aktualnie uruchamiają oraz
będą uruchamiać w nowej perspektywie 2014–2020 wiele programów badawczych
finansujących powyższe zagadnienia. Niezwykle ważne jest również to, iż wiele
podmiotów funkcjonujących na rynku ciepła i energii elektrycznej przeznacza
część swoich budżetów na projekty badawczo-wdrożeniowe w zakresie optymalizacji wielokryterialnej produkcji, dystrybucji i zużycia energii.

Energetyka cieplna w Polsce
W Polsce zużywa się ponad dwukrotnie więcej energii na jednostkę powierzchni budynku niż w krajach Unii Europejskiej. Polskie budownictwo jest bardzo
energochłonne, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, co skutkuje koniecznością podjęcia działań, których celem będzie zwiększenie efektywności energetycznej tego sektora.
Przyczyny niskiej efektywności systemowej ogrzewania i chłodzenia budynków
występują zarówno po stronie technologii budowlanych, jak i po stronie systemów
ogrzewania i chłodzenia. Niedostateczna izolacyjność zewnętrznych murów budynków wznoszonych w przeszłości w tradycyjnej technologii budowlanej lub
w oparciu o prefabrykaty (np. wielka płyta) oraz niska jakość stolarki okiennej
powodują nadmierne zapotrzebowanie na ciepło i chłód potrzebne dla zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach. Dodatkowo, to nadmierne zapotrzebowanie pokrywane jest przez źródła o niskiej, bądź bardzo niskiej sprawności, często
ler, B. Mathiesen, A. Dyrelund, The role of district heating in future renewable energy systems,
„Energy”, 2010, vol. 35, s. 1381–1390; K. Lygnerud, P. Peltola-Ojala, Factors impacting district
heating companies’ decision to provide small house customers with heat, „Applied Energy”, 2010,
nr 87, s. 185–190; J. Nassen, J. Holmberg, On the potential trade–offs between energy supply and
end–use technologies for residential heating, „Energy Policy”, 2013, vol. 59, s. 470–480; S.F. Nilsson, C. Reidhav, K. Lygnerud, S. Werner, Sparse district-heating in sweden, „Applied Energy”,
2008, vol. 85, s. 555–564; U. Persson, S. Werner, Heat distribution and the future competitiveness
of district heating, „Applied Energy”, 2011, vol. 88, s. 568–576; U. Persson, S. Werner, District
heating in sequential energy supply, „Applied Energy”, 2012, nr 95 s. 123–131; V.D. Stevanovic,
B. Zivkovic, S. Prica i in., Prediction of thermal transients in district heating systems „Energy Conversion and Management”, 2009, vol. 50, s. 2167–2173.
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za pośrednictwem nieefektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych funkcjonujących, w oparciu o stare, nieizolowane sieci ciepłownicze3.
Większość budynków mieszkalnych w Polsce (51,1 proc.) zaopatrywana jest
w ciepło na potrzeby grzewcze z kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwami stałymi, z czego w 40,5 proc. budynków urządzenia te służą również do przygotowania ciepłej wody użytkowej (kotły dwufunkcyjne). Pozostała część urządzeń
stałopalnych to kotły jednofunkcyjne, tradycyjne urządzenia grzewcze (piece kaflowe, tzw. „kozy” itd.), kominki (z wkładami zamkniętymi i otwartymi) oraz trzony kuchenne na paliwa stałe4. Zdecydowana większość urządzeń grzewczych
i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest mocno wyeksploatowana, w związku
z czym ich sprawność jest bardzo niska. Średni wiek urządzeń zasilanych gazem
ziemnym (kotły jedno i dwufunkcyjne, bojlery, termy itd.) wynosi 9,2 roku. Znacznie gorzej jest w przypadku urządzeń zasilanych paliwami stałymi, których średni
wiek sięga 11 lat, a pieców kaflowych (i innych) oraz trzonów kuchennych – 24 lat5.
Oszacowane w oparciu o literaturę oraz przepisy6 sprawności urządzeń grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, których średni wiek określono powyżej, mieszczą się w zakresie od 60 proc. do 82 proc., co jest wartością bardzo
niską w odniesieniu do nowoczesnych kotłów, np. kondensacyjnych, których
sprawności (odniesione do ciepła spalania) znacznie przekraczają 95 proc.
Należy zwrócić uwagę, iż w Polsce znaczny udział w zaopatrzeniu w ciepło budynków mają scentralizowane systemy ciepłownicze (40 proc.), w których funkcjonuje jedno lub wiele źródeł ciepła, a czynnik jest dystrybuowany do odbiorców za
pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Wśród odbiorców ciepła sieciowego, zdecydowaną większość (60 proc.) stanowią budynki wielorodzinne, gdzie w 60 proc.
przypadków ciepło sieciowe jest wykorzystywane również do przygotowania ciepłej wody użytkowej7. W Polsce w 2011 r. całkowita moc cieplna zainstalowana
u koncesjonowanych wytwórców wynosiła ok. 58 300 MW, a produkcja ciepła była
na poziomie 420 tys. TJ8. Podstawowe paliwo stanowił (i nadal stanowi) węgiel
kamienny, którego udział przekroczył 74 proc. Natomiast w wyniku wprowadzoP. Ziembicki, J. Bernasiński, M. Klimczak i in., Rozproszone kogeneracyjne źródła energii
dla budynków, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
4 Główny Urząd Statystyczny, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS,
Warszawa 2012.
5 Ibidem.
6 Ministerstwo Gospodarki, Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. z 2008 r., nr 201, poz. 1240, Warszawa, 2011.
7 P. Ziembicki, J. Bernasiński, M. Klimczak i in., Rozproszone kogeneracyjne…, op. cit.
8 Ibidem.
3
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nych w ustawodawstwie zmian w zakresie ochrony środowiska, zwiększył się udział
spalania biomasy do wartości 6,25 proc.9. Podobnie jak w przypadku lokalnych
(wbudowanych) źródeł ciepła, urządzenia wytwórcze w źródłach scentralizowanych charakteryzuje bardzo długi okres eksploatacji. Średni wiek tych urządzeń
w ciepłowniach przekracza 25 lat, a dla sześciu największych elektrociepłowni
w Polsce – 35 lat10. Skutkuje to niską efektywnością produkcji ciepła i wysokim
poziomem emisji zanieczyszczeń. Według Euroheat & Power, w 2009 r. emisja
dwutlenku węgla w sektorze ciepłownictwa systemowego w Polsce, była znacznie
wyższa niż w innych krajach Europy, pomimo zmniejszenia się o 14 proc. (od
2002 r.) – głównie dzięki zmianie struktury paliwowej w produkcji ciepła (zwiększenie udziału biomasy i paliwa gazowego)11. Identycznie jak w przypadku źródeł
lokalnych, średnie sprawności wytwarzania ciepła w źródłach scentralizowanych są
bardzo niskie – dla źródeł węglowych sprawność kształtuje się na poziomie
79 proc., gazowych 84 proc., a zasilanych biomasą – 76 proc.
Ważnym elementem scentralizowanych systemów ciepłowniczych, istotnie
wpływającym na ich całkowitą sprawność i efektywność energetyczną, są sieci ciepłownicze. Z danych pochodzących z Urzędu Regulacji Energetyki12 wynika, iż
tylko 7,8 proc. przedsiębiorstw ciepłowniczych nie posiada własnej sieci ciepłowniczej, reszta oprócz produkcji ciepła zajmuje się również jego dystrybucją. Wpływa
to pozytywnie na tendencje rozwojowe sieci oraz w dłuższej perspektywie może
poprawić ich stan techniczny. Pomimo tego, zgodnie z danymi URE13 w roku 2011
wskaźnik dekapitalizacji sieci ciepłowniczych kształtował się na poziomie 60 proc.,
co oznacza, że straty przesyłowe są bardzo wysokie. Potwierdzają to inne dane,
które wskazują, iż poziom strat przesyłowych zwiększył się z 11,8 proc. w 2002 r. do
12,7 proc. w 2010 r.14.
Efektem nadmiernego wykorzystania paliw stałych oraz złego stanu technicznego urządzeń jest bardzo niska efektywność energetyczna tych układów oraz bardzo wysoki poziom niskiej emisji, co jest niebezpieczne dla zdrowia i niekorzystnie
wypływa na jakość życia mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, iż niezwykle istotne jest wprowadzanie mechanizmów skłaniających władze jednostek samorządu
terytorialnego, użytkowników i właścicieli obiektów (zarówno indywidualnych jak
i spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych) do podejmowania działań mających
na celu poprawę stanu gospodarki energetycznej w budynkach, osiedlach, mia9
10
11
12
13
14

Ibidem.
P. Ziembicki, J. Bernasiński, M. Klimczak i in., Rozproszone kogeneracyjne…, op. cit.
Ibidem.
Urząd Regulacji Energetyki, Energetyka cieplna w liczbach – 2011, URE, Warszawa 2012.
Ibidem.
P. Ziembicki, J. Bernasiński, M. Klimczak i in., Rozproszone kogeneracyjne…, op. cit.
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stach czy gminach. Bardzo ważne jest również stworzenie warunków finansowych,
technicznych i organizacyjnych stymulujących jednostki samorządu terytorialnego
do aktywnego prowadzenia racjonalnej, opartej na wiedzy, gospodarki energetycznej w zarządzanym rejonie. Kluczowe jest również tworzenie profesjonalnych,
opartych na wiedzy narzędzi doradczych, które będą mogły być wykorzystywane
do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących gospodarki energetycznej
jednostki osadniczej na poziomie użytkownika indywidualnego, zarządców budynków, firm produkujących i dystrybuujących energię elektryczną, ciepło i chłód,
a także władz samorządowych.

Wyzwania dla energetyki cieplnej w Polsce
Analizy energetyczne budynków i systemów energetycznych
Projektowanie i eksploatacja systemów ciepłowniczych w każdej skali, zarówno
niewielkich np. osiedlowych, czy bardzo dużych np. obejmujących zasięgiem całe
miasto, wymaga znajomości zapotrzebowania na ciepło. Precyzyjne określenie tej
wartości dla pojedynczego obiektu nie jest zadaniem trudnym, natomiast oszacowanie zapotrzebowania dla grupy budynków, osiedla, miasta czy regionu wymaga
znacznego nakładu pracy oraz przede wszystkim dostępu do narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie precyzyjnych i szybkich obliczeń. Niezwykle
istotnym elementem, który należy brać pod uwagę podczas wykonywania takich
analiz jest fakt, iż znajomość normowego obciążenia cieplnego budynku jest dziś
niewystarczająca z punktu widzenia określania precyzyjnego i dopasowanego do
faktycznych potrzeb harmonogramu produkcji i dostawy ciepła do odbiorców. Nowoczesne technologie wytwarzania ciepła, szczególnie w rozproszeniu, pozwalają
na bardzo precyzyjne dopasowanie ich pracy do potrzeb użytkowników zużywających ciepło. Wynika z tego konieczność określania dla budynków przebiegów
zapotrzebowania na ciepło z krokiem co najmniej godzinowym, co pozwala na
precyzyjne dostosowanie pracy źródła ciepła do faktycznego zapotrzebowania,
zarówno w aspekcie jego automatycznej regulacji jak również dostosowania na
przykład pojemności zasobników ciepła, w celu zmniejszenia mocy źródła, co
ma wpływ m.in. na koszty inwestycyjne jego wykonania. W przypadku większych
systemów ciepłowniczych, w których ciepło jest produkowane w jednym źródle
i dystrybuowane do odbiorców przy pomocy sieci ciepłowniczej, bardzo ważnym
aspektem jest pozyskanie i wykorzystanie narzędzi komputerowych pozwalających
na predykcję zapotrzebowania na ciepło w skali całego zaopatrywanego obszaru.
Jest to ważne z punktu widzenia regulacji produkcji ciepła, a także sterowania
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pracą sieci ciepłowniczej, np. w celu wykorzystania jej pojemności cieplnej, czy
minimalizowania niekorzystnego efektu związanego z bezwładnością cieplną takiego układu.
Niezwykle istotne jest zatem stworzenie metody szybkiej analizy i szacowania
zapotrzebowania na energię dowolnego budynku lub grupy budynków (mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, biurowych itd.). Stworzona
metoda powinna umożliwiać oszacowanie podstawowych parametrów energetycznych budynku, takich jak zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, roczne
zużycie energii (z podziałem na energię elektryczną i ciepło), a także rocznych
i dobowych profili zużycia energii (z podziałem na zużycie na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej, potrzeby technologiczne i wentylacji itd.)
z krokiem czasowym nie dłuższym niż jedna godzina.
Niezwykle istotne jest, aby opracowana metoda została zaimplementowana
w ogólnodostępnym systemie komputerowym, z którego będą mogli korzystać inżynierowie, projektanci i osoby podejmujące decyzje dotyczące gospodarki energetycznej miasta, gminy czy regionu. Pozwoli to na szacowanie parametrów energetycznych budynków w oparciu o różne dane inwentaryzacyjne, które często
dostępne są w ograniczonym zakresie. Oprogramowanie powinno umożliwiać
analizę energetyczną budynków zarówno w oparciu o szczegółowe dane pochodzące z inwentaryzacji budynków w terenie, jak również w oparciu o ograniczone
informacje (np. tylko rok budowy i szacunkowe wymiary gabarytowe) np. pochodzące z baz danych właścicieli budynków, spółdzielni mieszkaniowych czy jednostek samorządu terytorialnego. Niezwykle istotną cechą systemu komputerowego
powinna być również implementacja mechanizmów współpracy i wymiany informacji z systemami GIS, co pozwoli na pobieranie danych dotyczących budynków
(np. gabarytów czy innych cech fizycznych opisanych w bazach danych GIS) z Systemów Informacji Przestrzennej miast i gmin oraz uzupełnianie tych SIP o obliczone dane energetyczne tych budynków.
Stworzenie takiego narzędzia jest absolutnie niezbędne i powinno być zainicjowane i sfinansowane przez stosowne ministerstwo. Takie podejście pozwoli na późniejsze szerokie jego wykorzystanie i faktyczne ustandaryzowanie podejścia do
analiz energetycznych budynków i systemów energetycznych.
Bardzo istotnym problemem, powiązanym z opisanym powyżej zagadnieniem
analizy zapotrzebowania na energię, jest rozliczanie zużycia ciepła. W Polsce nie
funkcjonuje jednolity system rozliczania ciepła, powiązany z zarządzaniem popytem. Opracowanie i wdrożenie takiego systemu pozwoliłoby na zmniejszenie zużycia energii w skali kraju oraz przede wszystkim przygotowałoby podstawę do wprowadzenia elastycznych taryf ciepłowniczych, co w dłuższej perspektywie mogłoby
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wpłynąć na zmianę jakości energetycznej budynków oraz zwiększyć wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii oraz systemów jej akumulowania.

Integracja obszarów technologicznych infrastruktury ciepłowniczej
W chwili obecnej istnieje podział rynków energetycznych na sektory: rynek paliw, rynek energii elektrycznej oraz pozostała gospodarka energetyczna, w tym
ciepłownictwo. Pod względem wielkości rynek energii elektrycznej i rynek ciepłowniczy są podobne, przy czym drugi z nich jest nawet nieco większy pod względem mocy, natomiast znacznie bardziej rozproszony. Pod względem organizacji
rynek energii elektrycznej jest w szczytowej fazie centralizacji, rynek ciepłowniczy
jest natomiast rynkiem rozproszonym, głównie ze względu na trudności z transportowaniem ciepła na duże odległości15. W tym kontekście niezwykle istotne jest
całkowicie nowe spojrzenie na efektywne energetycznie systemy produkcji i dystrybucji energii odchodzące od sektorowego (rozdzielonego) spojrzenia na rynki
energetyczne i podejmujące wyzwanie wielokryterialnej optymalizacji produkcji
i dostawy całej energii użytecznej dla odbiorcy, niezależnie od jej postaci.
Systemy ciepłownicze, traktowane jako zespół urządzeń i instalacji służących
do produkcji i dystrybucji ciepła w odpowiedniej ilości i o wymaganych parametrach, są układami bardzo skomplikowanymi. Należy je traktować w sposób kompleksowy obejmujący nie tylko systemy scentralizowane, ale również lokalne i grupowe (np. osiedlowe). Zużycie energii pierwotnej do produkcji ciepła na potrzeby
grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii
(np. w przemyśle) stanowi znaczący udział w bilansie energetycznym kraju. Złożoność systemów ciepłowniczych, zarówno scentralizowanych jak i rozproszonych,
mnogość parametrów wpływających na zużycie energii na potrzeby grzewcze, które często są bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania powodują, iż niezwykle istotne jest ich wyposażanie w mechanizmy pozwalające na inteligentne zarządzanie produkcją i dystrybucją ciepła na poziomie osiedla, miasta i gminy.
Dodatkowo konieczność wykorzystania energii odnawialnych jako źródeł ciepła
i energii elektrycznej, a także zwiększanie udziału produkcji energii z wysokosprawnej kogeneracji (i/lub trigeneracji), w skali mikro i mini powodują, iż istotne
jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na ich efektywne i optymalne wykorzystanie, z uwzględnieniem profilu zużycia energii w budynkach, przesunięcia dobowego zapotrzebowania na energię w stosunku do okresu, w którym może być
ona produkowana z maksymalna wydajnością itd. Niezwykle ważne jest zatem
15

P. Ziembicki, J. Bernasiński, M. Klimczak i in., Rozproszone kogeneracyjne…, op. cit.
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opracowanie technicznych aspektów integracji infrastruktury ciepłowniczej. Powinny zostać przeprowadzone analizy możliwości poprawy wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej poprzez optymalizację układu źródeł energii
(np. poprzez ich rozproszenie), technologii i układu sieci ciepłowniczej, parametrów pracy systemów energetycznych, a także wykorzystania dodatkowych źródeł
energii, takich jak:
– mikro i minikogeneracji i trigeneracji gazowej,
– produkcji chłodu z ciepła sieciowego przy wykorzystaniu agregatów sorpcyjnych (absorpcyjnych i/lub adsorpcyjnych),
– odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej (wiatrowych, fotowoltaicznych, słonecznych, geotermalnych itd.),
– rolniczych (biomasy, biogazu),
– współspalania osadów z gospodarki ściekowej,
– ciepła odzyskiwanego ze ścieków gospodarczo – bytowych.
Jednym z podstawowych wyzwań nowoczesnej gospodarki energetycznej Polski
jest również opracowanie optymalnego sposobu pozyskiwania i gromadzenia
energii odnawialnej na potrzeby grzewcze i chłodnicze (energia słoneczna, geotermalna (pompy ciepła), odzysk ciepła ze ścieków) poprzez określenie zasobów
energii odnawialnej możliwej do pozyskania, po racjonalnych kosztach, w warunkach zabudowy miejskiej oraz analizę i wybór optymalnej technologii. Dodatkowym, niezwykle istotnym, elementem jest analiza styku systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego, np. przy wykorzystaniu kogeneracji (trigeneracji) czy
konwersji nadmiarowej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na inne formy (np. wykorzystanie ciepła w silnikach Stirlinga do produkcji energii elektrycznej czy energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej). Analizie w skali kraju poddane powinny być również możliwości przystosowania miejskich systemów ciepłowniczych do wytwarzania chłodu w okresie
letnim. Wprowadzenie skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej (trigeneracji) umożliwiają już osiągnięcia techniki chłodniczej, a w szczególności rozwój i udoskonalenie konstrukcji absorpcyjnych (bromolitowych) oraz
adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Wyzwaniem jest określenie optymalnych
parametrów pracy agregatów mikro i minikogeneracyjnych i trigeneracyjnych pracujących na potrzeby grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i technologii.
Poważnym wyzwaniem dla gospodarki cieplnej Polski, które wymaga zaangażowania instytucji naukowych, jest opracowanie optymalnej technologii gromadzenia i przechowywania ciepła oraz zdefiniowanie metodyki i algorytmu doboru
pojemności zasobnika lub zasobników ciepła, a także parametrów gromadzonego
czynnika. Uwzględnione powinny być różne rozwiązania np. centralne zasobniki
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zewnętrzne czy lokalne niewielkie zasobniki zlokalizowane blisko źródeł ciepła.
W ramach prowadzonych analiz powinny również zostać uwzględnione zasobniki
ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe (PCM). Dodatkowo, w ramach
badań w tym zakresie powinna być przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania sieci ciepłowniczej jako bufora ciepła (wykorzystanie pojemności cieplnej
nośnika krążącego w sieci).
Kolejnym istotnym wyzwaniem technicznym dla gospodarki cieplnej jest opracowanie możliwości wykorzystania ciepła odpadowego (np. niewykorzystanego
w budynku, pochodzącego z mikrokogeneracji w okresach letnich, czy produkowanego w układach pozyskiwania energii odnawialnej) do zasilania systemu ciepłowniczego, w szczególności:
– rozwiązanie problemu różnicy w parametrach czynnika sieciowego i czynnika w instalacjach,
– opracowanie algorytmu regulacji pracy sieci zasilanej ciepłem nadmiarowym, w szczególności regulacji pracy scentralizowanego źródła ciepła,
– analiza możliwości wydzielania w ramach systemu ciepłowniczego fragmentów sieci w celu zmiany parametrów pracy dla wykorzystania ciepła nadmiarowego,
– opracowanie metody zasilania sieci ciepłowniczej ciepłem nadmiarowym
bez niekorzystnego podnoszenia temperatury powrotu.

Systemy doradztwa energetycznego
Bardzo ważnym wyzwaniem dla nowoczesnej gospodarki energetycznej Polski jest zapoznawanie społeczeństwa z korzyściami płynącymi z optymalizacji
gospodarki energetycznej obszarów miejskich, co w dłuższej perspektywie skutkować będzie poprawą świadomości mieszkańców oraz zwiększaniem możliwości
przeprowadzania przedsięwzięć w tym zakresie. Konieczna jest również edukacja
społeczna odbiorców oraz producentów i dystrybutorów paliw i energii poprzez
opracowanie i przeprowadzanie kampanii promujących wyniki badań w zakresie
efektywności energetycznej, a także przygotowanie spójnego systemu prezentacji efektów prac badawczych oraz stworzenie serwisu online oraz oprogramowania pozwalających na szerokie wykorzystanie wyników tych badań, a także
prezentacje w czasie rzeczywistym parametrów pracy pilotażowych obszarów
miejskich.
W związku z powyższym, bardzo istotne jest przygotowanie i wdrożenie internetowych systemów doradztwa energetycznego, których zadaniem będzie upowszechnianie wyników badań w zakresie efektywności energetycznej, a także szerokie udostępnianie narzędzi komputerowych opisanych powyżej.
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Podsumowanie
Systemy energetyczne jednostek osadniczych (elektroenergetyczne i ciepłownicze) stanowią oddzielne układy, które w obecnym kształcie w żaden sposób ze
sobą nie współpracują, co powoduje, iż bardzo często zarówno wytwarzanie jak
i dystrybucja energii są nieefektywne.
Niezwykle istotne jest zatem podejmowanie prac badawczo-wdrożeniowych
w zakresie integracji małoskalowych technologii energetycznych na obszarach jednostek urbanistycznych mogących być tzw. prosumentami energetycznymi. (tzn.
jednocześnie producentami i odbiorcami energii w ramach zintegrowanego systemu energetycznego).
Należy w nowatorski sposób spojrzeć na efektywne energetycznie systemy produkcji i dostaw energii odchodząc od sektorowego (rozdzielonego) spojrzenia na
rynki energetyczne i podejmując wyzwanie optymalizacji produkcji i dostawy całej
energii użytecznej dla odbiorcy, niezależnie od jej postaci.
W planowaniu gospodarki cieplnej obszarów miejskich należy uwzględniać wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego z wykorzystaniem chłodziarek sorpcyjnych,
które przynosi wymierne korzyści w postaci:
– zwiększenia sprzedaży ciepła w okresie letnim,
– zwiększenia produkcji energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych
(w szczególności w okresie letnim),
– zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez instalacje klimatyzacyjne,
– poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Rozwój produkcji chłodu z ciepła sieciowego może być wsparty polityką energetyczną Polski i Unii Europejskiej. Opłacalność inwestycji może być zwiększona
poprzez wykorzystanie mechanizmów dofinansowania z różnych źródeł.
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Maciej Dzikuć

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty
wsparcia finansowego sektora energetycznego
a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Streszczenie
Artykuł przedstawia ekonomiczne i ekologiczne aspekty wsparcia finansowego sektora energetycznego w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pracy przedstawiono
znaczenie wsparcia krajowego sektora energetycznego oraz wskazano na przykłady dotychczasowych działań, mających na celu rozwój sektora energetycznego w Polsce. W artykule wskazano
na priorytety krajowej polityki energetycznej, których realizacja nastąpi w perspektywie finansowej
2014–2020. W publikacji zaprezentowano również potrzebę wsparcia finansowego sektora energetycznego w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zaznaczono, że wsparcie
sektora energetycznego może w większym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
energetycznego, jeśli będzie rozpatrywane w odniesieniu nie tylko do odnawialnych źródeł energii,
ale również do energetyki konwencjonalnej. Na zakończenie wskazano na najistotniejsze czynniki
mające wpływ na sprawne funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce.

Wprowadzenie
Polski sektor energetyczny, jako jeden z ważniejszych w gospodarce kraju, stoi
przed poważnymi wyzwaniami. Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, wymagająca modernizacji infrastruktura przesyłowa, konieczność spełnienia wymogów ekologicznych czy uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu,
coraz częściej wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, powodują konieczność podjęcia przez Polskę zdecydowanych przedsięwzięć, które zazwyczaj
wymagają ogromnych nakładów finansowych1.
1 L. Gawlik, A. Uliasz-Bocheńczyk, H. Majchrzak, E. Mokrzycki, Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i Unii Europejskiej, „Miesięcznik Energetyka”, 2011, nr 1, s. 41–42.
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Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, nie posiada wystarczającej ilości
surowców niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Według Urzędu Regulacji Energetyki, bezpieczeństwo
energetyczne państwa to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu ciągłości a także niezawodności dostaw i odpowiednich parametrów jakościowych oraz warunków ochrony
środowiska, po społecznie akceptowalnych cenach. Bezpieczeństwo energetyczne
jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wielkości potencjału źródeł energii, stanu technicznego systemu zaopatrzenia i form własności jego infrastruktury, lokalizacji i stopnia dywersyfikacji oraz wykorzystania krajowych i zagranicznych źródeł zaopatrzenia (szczególnie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej), zróżnicowania
bazy paliwowej dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, możliwości magazynowania
paliw, stopnia rozwoju i przepustowości krajowych i międzynarodowych połączeń
systemów energetycznych (elektroenergetycznego i gazowniczego) oraz warunków wewnętrznej i międzynarodowej stabilności i preferowanych przez państwo
mechanizmów rynkowych. Wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego sprzyja
kreowanie warunków konkurencyjności, rozumianej jako tworzenie jednakowych
warunków działalności dla wszystkich uczestników rynku energii, racjonalizacja
zużycia energii, poprawa efektywności jej wytwarzania, przesyłania i zużycia oraz
rozwój wykorzystania krajowych (szczególnie lokalnych, w tym odnawialnych) źródeł energii2. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz chęć
zmniejszenia oddziaływania na środowisko były jednymi z głównych powodów,
które spowodowały zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii (OZE). Jednak obecnie energetyka oparta na OZE często nie jest
w stanie konkurować na rynku ze źródłami tradycyjnymi opartymi na węglu, atomie czy gazie. Stąd potrzebne jest wsparcie OZE, które bez interwencji Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich nie byłyby w stanie się rozwijać. Polska wspiera rozwój OZE za pomocą różnego rodzaju programów unijnych
oraz wsparcia krajowego, jednak jest to wsparcie niewystarczające do trwałego
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.
Analizując wsparcie krajowe sektora energetycznego należy podkreślić, iż takiego wsparcia wymagają nie tylko OZE, ale również technologie oparte na węglu,
które pozwalają wytwarzać energię za pomocą surowców, których Polska ma
znaczne ilości. Inwestycje w wychwytywanie CO2 mogą dawać wymierne korzyści
przez dziesiątki lat, ponieważ energia oparta na węglu brunatnym jest obecnie
najtańsza w Polsce. Oczywiście nie licząc kosztów związanych z emisją CO2.
2

www.ure.gov.pl (data dostępu: 11.06.2014).
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Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych
doświadczeń dotyczących wsparcia sektora energetycznego w Polsce oraz przedstawienie ekonomicznych i ekologicznych aspektów wsparcia finansowego sektora
energetycznego, które bezpośrednio wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego Polski podczas perspektywy finansowej 2014–2020.

Przykłady wsparcia finansowego inwestycji w sektorze energetycznym
Z uwagi na ilość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie sektora
energetycznego należy podkreślić, że to właśnie ze środków unijnych przeznaczane są największe kwoty dofinansowania.
Jedną z kilku możliwości wsparcia polskiej energetyki w perspektywie finansowej 2007–2013 był Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Była to pierwsza forma wsparcia
krajowego bezpośrednio dla przedsiębiorstw produkujących urządzenia niezależnie od rodzaju OZE wykorzystywanego do wytwarzania energii. Przedsiębiorcy
mogli uzyskać środki finansowe na budowę nowoczesnych linii technologicznych
wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej
oraz cieplnej na bazie OZE oraz biokomponentów i biopaliw. Na realizację tego
Programu przeznaczona została kwota 104,5 mln zł. Minimalna wartość projektu
wynosiła 8 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 30 mln zł3.
Innym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego był udział w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W programie moli brać udział przedsiębiorcy startując w konkursach o charakterze horyzontalnym w ramach działania:
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz działanie 1.4–4.1
Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach pierwszego wymienionego działania otrzymane wsparcie finansowe można było przeznaczyć na4:
• inwestycje z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych, przy czym mogły być to rozwiąG. Wiśniewski (red.), Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
2010, s. 103.
4 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady
Ministrów z dnia 30 października 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 58–59.
3
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zania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż
3 lata;
• projekty szkoleniowe oraz doradcze konieczne w czasie realizacji projektów
inwestycyjnych;
• tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka umożliwiał udział w działaniu
4.3 poprzez zaciągnięcie kredytu w wybranych bankach komercyjnych na zakup
nowych technologii. Dofinansowanie wypłacane było jako premia technologiczna,
którą przedsiębiorca otrzymywał w postaci spłaty części kredytu technologicznego
wypłacanego jako premia technologiczna do wysokości odpowiadającej wartości
netto sprzedawanego towaru lub usług, które są rezultatem inwestycji technologicznej. Spłata ta nie mogła przekroczyć pułapów wsparcia zgodnych z mapą pomocy publicznych i kwoty 4 mln zł. Jednym z wielu wymogów stawianym beneficjentom było posiadanie 25 proc. kosztów kwalifikowanych5.
Wsparcie na rzecz sektora elektroenergetycznego można było również uzyskać
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na działania polegające na:
• udziale w targach międzynarodowych przez np. producentów urządzeń
dla OZE,
• wspieraniu projektów związanych ze świadczeniem usług doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi,
• wdrożeniu systemów zarządzania jakością,
• certyfikacji wyrobów,
• zakupie maszyn i urządzeń.
Kolejną możliwością uzyskania wsparcia finansowego sektora elektroenergetycznego był udział w Programie wspierania eksportu, który skierowany był do całego sektora przemysłowego, bez wskazania w nim inwestycji na rzecz rozwoju
energetyki. Środki finansowe można było pozyskać w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którym zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dofinansowanie w ramach tego Działania mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność
i mający siedzibę w kraju, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia
wniosku o udzielenie wsparcia posiadali udział eksportu w całkowitej sprzedaży
nie przekraczający 30 proc. Budżet Działania wynosił 121 840 000 euro. Wsparcie
finansowe udzielane było na realizację projektów6:
• mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,
G. Wiśniewski (red.), Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
2010, s. 104.
6 www.parp.gov.pl (data dostępu: 18.06.2014).
5
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• zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach
zagranicznych,
• zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.
Inną możliwością uzyskania wsparcia finansowego na rzecz sektora energetycznego było skorzystanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR), powołanego do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa. Jednym z Programów strategicznych realizowanych przez NCBiR był Program Zaawansowane Technologie Pozyskiwania
Energii, którego zadaniem było opracowanie rozwiązań technologicznych przyczyniających się do realizacji założeń Strategii 3x20 Unii Europejskiej7. Budżet
programu wynosił 300 mln zł. Wśród 4 wymienionych w Programie zadań badawczych występowały także Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych8.
Odnawialne źródła energii stanowią jeden z priorytetów badawczych w Unii
Europejskiej, co powoduje, iż możliwe było również wsparcie OZE w ramach
7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego, który był
największym mechanizmem wsparcia finansowego i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w perspektywie finansowej 2007–2013. Budżet
7 Programu Ramowego był większy o około 63 proc. w porównaniu z 6 Programem Ramowym, wynosił niemal 54 miliardy euro i był złożony z czterech programów szczegółowych (Współpraca, Pomysły, Ludzie, Możliwości), które były rozszerzone o programy szczegółowe zawierające badania nuklearne (EURATOM)
oraz działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC)9. Dzięki wsparciu finansowemu z 7 Programu Ramowego możliwe było wzmacnianie efektywności
energetycznej, poprzez np. racjonalizację zużycia energii oraz jej magazynowania.
Celem tych działań było przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa dostaw
energii, zahamowanie niekorzystnych zmian klimatu oraz wzmocnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
Aby ułatwić wdrażanie projektów służących integracji działań obejmujących
konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania na rzecz korzystania w przyszłości
z czystszej energii Komisja Europejska powołała Agencje Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI, Executive Agency for Competitiveness & InnoStrategia 3x20 UE zakłada poprawę efektywności energetycznej o 20 proc., zwiększenie
udziału energii odnawialnej do 20 proc. i redukcja emisji CO2 o 20 proc. w łącznym bilansie UE
do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.
8 G. Wiśniewski (red.), Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
2010, s. 107.
9 www.kpk.gov.pl (data dostępu: 16.06.2014).
7
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vation). Agencję tworzy międzynarodowy zespół specjalistów w dziedzinie energii,
ochrony środowiska, wsparcia dla firm, komunikacji i finansów. Najważniejszymi
programami EACI są10:
1. Program Sieć Europejskich Przedsiębiorców, który jest największą siecią
punktów kontaktowych udzielającą informacji i porad dla przedsiębiorstw
na temat rynków europejskich. Program ma na celu wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na rynkach Europy oraz poza nią.
W punktach kontaktowych dostarczane są szczegółowe informacje dotyczące prawodawstwa w krajach należących do UE, udzielana jest pomoc w zakresie znalezienia partnerów handlowych oraz pomoc w zakresie informacji
o możliwych źródłach finansowania projektów11.
2. Program Marco Polo wspierający wydajne i niskoemisyjne inwestycje transportowe. W latach od 2008 do 2013 wydatkowano na ten cel ponad 450 milionów euro12.
3. Program Innowacje Ekologiczne, który miały na celu wspieranie wzorców
konsumpcji i produkcji, jak również wprowadzania na rynek technologii, produktów i usług o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko. W latach
2008–2013 przeznaczono blisko 200 milionów euro na ten projekt13.
4. Program Inteligentna Energia – Europa, który został powołany do życia,
z uwagi na wyzwania z jakimi musi zmierzyć się Unia Europejska w kontekście rozwoju niskowęglowych gospodarek. Celem programu jest wspieranie
działań służących realizacji nie inwestycyjnych (działań miękkich), takich
jak: ograniczania barier rynkowych dla rozwoju technologii niskowęglowych,
zmiana zachowań konsumentów, stworzenie bardziej korzystnych warunków prowadzenia działalności przez rosnącą efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. W latach 2007–2013 przeznaczono około 730 milionów euro na Program Inteligentna Energia – Europa14.
Znaczącym wsparciem krajowej energetyki był Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG). Jest to jedna z czołowych inicjatyw, jakie podjęła UE w odpowiedzi na globalny kryzys gospodarczy i finansowy,
który wybuchł w 2008 r. Program ten współfinansował wybrany zestaw projektów
w sferze energetyki zmierzających do podtrzymania zdolności gospodarki europejskiej do nakładów inwestycyjnych, przyczyniając się jednocześnie do osiągania na-

10
11
12
13
14

http://ec.europa.eu/eaci/ (data dostępu: 17.06.2014).
http://ec.europa.eu/eaci/een_en.htm (data dostępu: 16.06.2014).
http://ec.europa.eu/eaci/mp_en.htm (data dostępu: 16.06.2014).
http://ec.europa.eu/eaci/eco_en.htm (data dostępu: 17.06.2014).
http://ec.europa.eu/eaci/iee_en.htm (data dostępu: 17.06.2014).
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czelnych celów unijnej polityki energii i przeciwdziałania zmianom klimatu15.
W ramach tego projektu realizowano przedsięwzięcia na rzecz sektora energetycznego w Polsce, takie jak na przykład:
• Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2. (dofinansowanie w kwocie 180 mln euro), którą realizowano w Elektrowni Bełchatów, celem tej instalacji jest znacząca redukcja emisji CO2 do
atmosfery. Wydajność wychwytywania CO2 w wybudowanej instalacji ma
przekroczyć 80 proc., co oznacza że instalacja będzie wychwytywała CO2
w ilości około 1,8 miliona ton rocznie. Ponadto instalacja CCS ma być zintegrowana z największym i najbardziej nowoczesnym w Polsce blokiem energetycznym o mocy 858 MW, budowanym w PGE Elektrownia Bełchatów16.
• Projekt dotyczy budowy terminalu LNG dostarczającego drogą morską gaz
skroplony do portu w Świnoujściu. Ponadto elementami projektu są nowy
falochron na Morzu Bałtyckim, infrastruktura portowa do obsługi statków
LNG oraz gazociąg przyłączeniowy. Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu została uznana przez Rząd RP za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na
świecie. Jest to pierwszy tego typu projekt nie tylko w kraju, ale także w całej
Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego.
Poza opisanymi przykładami wsparcia inwestycji polskiego sektora energetycznego zaplanowano realizację innych inwestycji na terenie całej UE w ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej. Można wśród
nich wymienić: międzysystemowe połączenie gazowe między Rumunią i Bułgarią,
projekt międzysystemowej linii Francja–Hiszpania oraz szereg projektów gazowych
z możliwością odwróconego przepływu na Słowacji, w Republice Czeskiej, Austrii,
na Węgrzech. Będą również prowadzone podobne projekty odwróconego przepływu gazu między Polską a Niemcami oraz między Polską a Republiką Czeską.
Możliwe jest również wsparcie rozwoju sektora energetycznego w ramach rozwiązań funkcjonujących w Polsce. Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP, Polska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju, ma zapewniać m.in. ochronę środowiska. Natomiast zgodnie z art. 74 ustawy zasadniczej – ochrona środowiska jest obowiązkiem
m.in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ponadto powinny być
podejmowane działania wspierające inicjatywy obywateli nakierowane na ochronę
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0217:FIN:PL:HTML
(data dostępu: 16.06.2014).
16 www.inwestportal.pl (data dostępu: 17.06.2014).
15
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środowiska, a obywatele powinni mieć prawo dostępu do informacji na temat możliwości ochrony środowiska. Wiele miejsca temu zagadnieniu poświęcił dokument
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Aby realizacja założeń z tego Dokumentu była
możliwa wskazuje się następujące narzędzia do jej realizacji17:
• przygotowanie programu wspierającego rozwój biogazowni rolniczych,
• zachęty podatkowe w postaci zwolnienia z akcyzy,
• opracowanie i wprowadzenie systemu wsparcia ciepła i chłodu pochodzącego ze źródeł odnawialnych,
• wsparcie poprzez działanie rynków certyfikatów,
• przygotowanie zmian pozwalających na bezpośrednie wsparcie finansowe
budowy OZE, w tym zwiększenie wykorzystania funduszy europejskich oraz
środków krajowych,
• stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, w tym
w postaci świadectw pochodzenia oraz odpowiednią politykę samorządu terytorialnego.
Tabela 1. Pozyskanie i zużycie energii, w tym odnawialnej, według źródeł wytwarzania
w wybranych krajach UE
Wyszczególnienie
Pozyskanie energii ogółem
Zużycie energii ogółem
Pozyskanie energii odnawialnej
geotermalnej
biomasy
wiatrowej
wodnej
Udział pozyskania energii odnawialnej w pozyskaniu energii ogółem w %
Udział pozyskania energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w %

Rok
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011
2008
2011

Niemcy Hiszpania Francja
136 560
124 194
334 634
311 770
27 966
31 288
246
584
10 398
11 688
3 489
4 204
1 801
1 485
20,48
25,19
8,36
10,04

30 350
31 778
139 013
125 570
10 316
13 762
11
17
4 206
4 811
2 833
3 649
2 009
2 631
33,99
43,31
7,42
10,96

1000 toe
136 308
136 074
264 803
252 827
18 447
17 898
88
83
9 039
8 930
489
1 052
5470
3 854
13,53
13,15
6,97
7,08

Wielka
Polska
Brytania
166 616
129 538
208 209
188 074
4 599
6 289
1
1
1 124
1 756
610
1 333
443
489
2,76
4,85
2,21
3,34

71 358
68 507
97 892
101 313
5 402
7 448
13
13
4 738
6 349
72
276
185
200
7,57
10,87
5,52
7,35

Źródło: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012, GUS, Warszawa 2013, s. 40.
17 Polska polityka energetyczna– wczoraj, dziś, jutro, Praca zbiorowa, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010, s. 12.
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Wsparcie finansowe sektora energetycznego w Polsce, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii, wydaje się być zasadne z uwagi na konieczność stałego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.
Mimo, że udział źródeł odnawialnych w Polsce wzrasta, to nadal w porównaniu do
bogatszych krajów Unii Europejskiej (tabela 1.) jest wiele do zrobienia, zwłaszcza
w energetyce wodnej i wiatrowej. Analizując możliwości rozwoju odnawialnych
źródeł energii w Polsce warto wziąć pod uwagę doświadczenia bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Doświadczenia tych państw m.in.
z uwagi na zbliżone warunki klimatyczne mogą być pomocne podczas podejmowania decyzji dotyczących preferowanych kierunków rozwoju poszczególnych odnawialnych źródeł energii w polskich warunkach.

Założenia polityki energetycznej w Polsce z uwzględnieniem
ochrony środowiska
Założenia polityki energetycznej Polski określają fundamentalne cele polityki
energetycznej. Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zakłada długoterminową strategię rozwoju krajowego sektora energetycznego. Unia Europejska
wyznaczyła na 2020 rok cele ekologiczne, tzw. 3x20 proc., polegające na:
• zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku
1990,
• zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu z prognozami dla UE
na 2020 r.,
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego
zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10 proc.18.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku precyzuje sześć podstawowych kierunków rozwoju krajowej energetyki. Pierwszym z nich jest poprawa efektywności
energetycznej, która jest traktowana na szczególnych prawach i ma głównie doprowadzić do zmniejszenia energochłonności polskiej gospodarki do poziomu
tzw. „starej” UE oraz wspomóc dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, oznaczającego rozwój gospodarki bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną19.
M. Miłek, Problemy z pakietem energetyczno-klimatycznym, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2010, s. 10–11.
19 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009,
s. 6–8.
18
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Kolejnym istotnym kierunkiem działań jest wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, który należy rozumieć jako zagwarantowanie stałych dostaw paliw
i energii na poziomie pozwalającym na zaspokojenie potrzeb po akceptowanych
przez odbiorców cenach, z uwzględnieniem optymalnej eksploatacji krajowych zasobów surowców energetycznych. Bezpieczeństwo wytwarzania i dostaw energii
elektrycznej w Polsce uwarunkowane jest eksploatacją własnych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny i brunatny. Rozwiązanie takie daje gwarancję niezachwianej produkcji energii elektrycznej. Jednak wykorzystanie własnych
surowców powoduje większą emisję do atmosfery CO2, ale jednocześnie takie rozwiązanie nie powoduje konieczności importu surowców energetycznych i w całości
może pokryć krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponadto własne
zasoby surowców energetycznych również pozwalają wyprodukować znaczącą
część energii cieplnej. Ważnym kierunkiem jest kontynuacja działań pozwalających na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych takich jak ropa naftowa
czy gaz ziemny. Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia podjętej tematyki w artykule jest założenie dotyczące wsparcia technologii, które pozwolą pozyskiwać
paliwa z surowców krajowych20.
Następnym kierunkiem jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, która dziś opiera się w głównej mierze na elektrowniach opalanych węglem kamiennym oraz brunatnym. Planuje się wprowadzenie energetyki jądrowej.
Jednak zdaniem autora nie przeprowadzono rzetelnych analiz ekonomicznych pozwalających stwierdzić, że takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne od innych
polegających np. na rozwoju odnawialnych źródeł energii czy inwestycji w czyste
technologie węglowe21. Ważną przesłanką przemawiającą za budową elektrowni
jądrowej w Polsce jest konieczność pozyskiwania energii z możliwie wielu źródeł.
Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Polska nie posiada surowców niezbędnych do
funkcjonowania elektrowni jądrowej, know-how, wyszkolonych kadr ani też doświadczeń w pozyskiwaniu energii jądrowej należy uznać, że wykonanie tego
przedsięwzięcia będzie trudne do zrealizowania. W Dokumencie Polityka energetyczna polski do 2030 roku określono niezbędne zadania, których podjęcie w kolejnych latach umożliwi uruchomienie elektrowni jądrowych. Obecne sposoby wytwarzania energii elektrycznej nie zapewniają dostaw odpowiedniej jej ilości przy
jednoczesnym zachowaniu europejskich wymagań ekologicznych22.
Ibidem, s. 8–15.
J. Adamczyk, M. Dzikuć, The analysis of suppositions included in the Polish Energetic Policy using LCA technique – Poland case study, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”,
2014, nr 39, s. 42–50.
22 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009,
s. 16–18.
20
21
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Kolejnym priorytetem jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
w tym biopaliw. Zwiększenie wykorzystania zielonej energii powoduje mniejszą zależność od dostaw energii z importu. Promowanie OZE zwiększa poziom dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych oraz doprowadza do rozwoju
energetyki rozproszonej opartej o surowce występujące lokalnie, dzięki czemu
możliwe jest zmniejszenie strat przesyłowych. Rozwój energetyki odnawialnej
poza ekologicznym wymiarem ma również znaczenie ekonomiczne, ponieważ
przyczynia się do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej takich jak biomasa, która może być spalana, zgazowana i przetwarzania na paliwa ciekłe, również w biopaliwa II generacji. Zakłada się również
wykorzystanie wód termalnych, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Najważniejszymi celami rozwoju wykorzystania odnawialnych
źródeł energii polityki energetycznej są: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 proc. w 2020 roku oraz
dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, osiągnięcie w 2020 roku 10 proc.
udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania
biopaliw II generacji, ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu
pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na
cele OZE, wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń
piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach23. Rozwój OZE może
przyczynić się do wzrostu zatrudnienia o kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w perspektywie najbliższych kilku lat (rysunek 1.)24.
Dokument zakłada również rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
oraz wzmocnienie konkurencji na rynku energii, których rozwój przyczyni się do
zmniejszenia kosztów wytwarzania oraz ograniczenia wzrostu cen paliw i energii.
Detaliczny rynek paliw płynnych jest w znacznym stopniu za konkurencyjny, mimo
dostaw na rynek ropy naftowej głównie rurociągiem „Przyjaźń”, jednak zdolności
rozładunkowe portu w Gdańsku i możliwości przesyłowe pomiędzy portem a główną rafinerią w Płocku, pozwalają na przynajmniej częściowe uniezależnienie od
importu z Rosji. Również rynek węgla, pomimo konsolidacji kopalń można uznać
za częściowo konkurencyjny z uwagi na możliwość importu węgla zarówno drogą
morską oraz lądową. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce na rynku gazu, który jest
Ibidem, s. 18–20.
J. Paska, T. Surma, Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka, „Polityka Energetyczna”,
2013, nr 16(4), s. 21–34.
23
24
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zmonopolizowany. Dostęp nowych podmiotów do rynku jest utrudniony. Ponadto
blisko 70 proc. zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny pokrywane jest z jednego kierunku dostaw, co wpływa zarówno na brak dywersyfikacji dostaw, jak też na
możliwość konkurencji cenowej pomiędzy dostawcami gazu. Szczegółowymi celami w tym obszarze polityki energetycznej Polski są: zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych oraz dostawców, dróg przesyłu oraz metod transportu, w tym poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii
elektrycznej i gazu, rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do
racjonalizacji cen energii, regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących
cechy monopolu naturalnego w sposób zapewniający równoważenie interesów
wszystkich uczestników tych rynków, ograniczanie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija się rynek konkurencyjny, udział w budowie regionalnego rynku energii
elektrycznej25.
Rysunek 1. Spodziewany przyrost zatrudnienia w energetyce odnawialnej w Polsce

Źródło: J. Paska, T. Surma, Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka, „Polityka Energetyczna”, 2013,
nr 16(4), s. 21–34.

Ostatnim kierunkiem jest ograniczenie wpływu energetyki na środowisko, co jest
konsekwencją przyjętych wcześniej zobowiązań zawartych w pakiecie klimatycznym.
Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są: ograniczenie emisji CO2
do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów do poziomów wynikających z obecnych
i projektowanych regulacji unijnych, ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja składowania
25 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009,
s. 20–22.
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odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, zmiana struktury
wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych26.
Między kierunkami polityki energetycznej zawartymi w dokumencie Polityka
energetyczna Polski do 2030 istnieją zależności. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej ogranicza oddziaływanie energetyki na środowisko oraz wzmacnia rozwój konkurencyjnych
rynków energii. Natomiast poprawa efektywności energetycznej zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa i energię oraz wzmacnia bezpieczeństwa energetycznego,
poprzez ograniczenie importu surowców energetycznych, jednocześnie ogranicza
emisję CO2 przez co ogranicza wpływ energetyki na środowisko27. Zadaniem Polityki energetycznej jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski
ale również ograniczanie negatywnego wpływu energetyki na środowisko głównie
poprzez zmniejszenie szkodliwych emisji dwutlenku węgla.
Realizacja postanowień dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 będzie
wymagała szeregu narzędzi takich jak:
• regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego oraz ustanawiające standardy techniczne;
• efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa, nadzoru właścicielskiego do
realizacji celów polityki energetycznej;
• bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na weryfikacji i zatwierdzaniu wysokości taryf;
• systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia podstawowych celów polityki energetycznej;
• bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
• działania na forum UE, w szczególności prowadzące do tworzenia polityki energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony środowiska;
• aktywne członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak
Międzynarodowa Agencja Energetyczna;
• ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające
priorytety polityki energetycznej państwa;
• zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię;
• działania informacyjne, prowadzone poprzez organy rządowe i współpracujące instytucje badawczo-rozwojowe;
26
27

Ibidem, s. 23–25.
Ibidem, s. 5.

214

C ZĘŚĆ II. B EZPIECZEŃSTWO

ENERGETYCZNE

–

PERSPEKTYWA DLA

POLSKI

• wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji
istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe)28.
Aby realizacja polityki energetycznej była możliwa, niezbędna będzie reforma
prawa energetycznego, polegająca w głównej mierze na ustanowieniu jasnych warunków funkcjonowania podmiotów funkcjonujących na rynku energetycznym
działających w warunkach konkurencyjnego rynku. Z uwagi na znaczny udział
w rynku energetycznym firm komercyjnych interwencjonizm państwa w funkcjonowaniu sektora będzie miał ograniczony charakter. Dzięki takim rozwiązaniom
Polska ma mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym
spełnieniu międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do roku 2030 będzie możliwa dzięki
wsparciu Unii Europejskiej. W celu zagwarantowania realizacji kluczowych kierunków polityki energetycznej kraju należy skorzystać z dostępnych instrumentów
polityki wspólnotowej i zagranicznej oraz monitorować działania na forum UE,
dotyczące polityki energetycznej.
Zdaniem autora, dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku nie przedstawia precyzyjnej wizji unowocześnienia polskiej energetyki. Dokument przewiduje bardzo wolne odchodzenie od węgla w produkcji energii elektrycznej, co wiąże się m.in. z budową nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Bez
wynegocjowania dodatkowych darmowych limitów na emisję CO2 takie działanie
może okazać się bardzo kosztowne, zwłaszcza po 2020 roku, kiedy to Polska według obecnie obowiązujących zobowiązań już nie będzie korzystała z ulg związanych z opłatami za emisję CO2. Dokument nie zawiera jasnej wizji wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, która spowodowałaby wyraźny wzrost
wytwarzania energii w oparciu o OZE. Jednocześnie dokument przewiduje wprowadzenie energetyki atomowej pomijając fakt uzależnienia Polski od importowanego uranu oraz pominięta w nim została ocena wpływu na środowisko budowy
i eksploatacji elektrowni atomowych.

Podsumowanie
Sektor energetyczny w Polsce wymaga wsparcia finansowego z uwagi na rosnące wymogi środowiskowe i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii w Polsce może się przyczynić do szybszego osiągnięcia celów
28

Ibidem, s. 5–6.
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środowiskowych wyznaczonych przez UE. Istnieje szereg wątpliwości związanych
z obecnie przyjętymi rozwiązaniami, które prowadzą do zbyt wolnego rozwoju inwestycji związanych z OZE, co w konsekwencji uniemożliwia rozwój inwestycji
w ekologiczne instalacje energetyczne. Zwlekanie z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych jest przykładem zaniechania przez polskie władze wprowadzenia rozwiązań, które sprawdzają się w innych
krajach UE. Termin transpozycji Dyrektywy upłynął 5.12.2010, natomiast dopiero
22.07.2014. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
W Polsce od kilku lat przygotowywana jest ustawa o odnawialnych źródłach
energii, w której zakłada się zróżnicowany poziom wsparcia dla poszczególnych
technologii wytwarzania energii na bazie odnawialnych źródeł. Nie kończące się
prace nad projektem ustawy wprowadzają znaczne ryzyko inwestycyjne oraz wpływają na zmniejszenie dynamiki przyrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wpływa to na coraz bardziej zachowawcze podejście inwestorów do wdrażania w Polsce rozwiązań, które od lat z powodzeniem funkcjonują na świecie.
Sytuacja taka sprawia, że rozwój energetyki odnawialnej i wykorzystania jej wpływu na rozwój gospodarczy kraju są obecnie ograniczone. Polska spełnia obecnie
wymogi dotyczące udziału źródeł odnawialnych. Jednak dzieje się tak tylko dlatego, że w dużych krajowych elektrowniach opalanych węglem wykorzystuje się
współspalanie biomasy, która od lat ma największy udział w krajowych odnawialnych źródłach energii. Druga pod tym względem energetyka wiatrowa wytwarza
kilkanaście razy mniej energii niż powstaje na skutek spalania biomasy29, która
blisko w połowie pochodzi z importu, a dodatkowo znaczna jej część stanowi drewno dobrej jakości, które mogłoby być wykorzystane np. w przemyśle meblarskim
lub w budownictwie.
Dzięki środkom finansowym przewidzianym w perspektywie finansowej
2014–2020 sytuacja w krajowej energetyce może ulec istotnym pozytywnym zmianom. Nie tylko w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski, ale również z uwagi na możliwość rozwoju energetyki
węglowej, która już dziś jest w stanie spełniać znaczną część wymogów środowiskowych związanych z poziomem emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Jednak
nadal problemem dla energetyki węglowej jest nadmierna emisja CO2, która może
ulec zmniejszeniu dzięki rozsądnie wykorzystywanym środkom finansowym w perspektywie 2014–2020.

29

Ochrona Środowiska 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 227.
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Wpływ Rozwiązań Sieci Inteligentnych
na Poprawę Efektywności Rozdziału Energii Elektrycznej
i Redukcję Emisji CO2

Streszczenie
Rozdział zawiera opis rozwiązań Sieci Inteligentnych, wdrożonych na terenie działania jednego z polskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. W rozdziale poza opisem wdrażanych
technologii, jak i charakterystyką docelowych funkcjonalności budowanego systemu, przeprowadzono analizę wpływu implementowanych technologii na zmniejszenie finalnego zużycia energii elektrycznej, który jednocześnie przekłada się na zmniejszenie poziomu emisji szkodliwych
substancji do atmosfery – zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia w warunkach ratyfikowanego przez Polskę pakietu klimatycznego 3x20. Rozdział ten jest więc materiałem, w którym
uwzględniając polskie uwarunkowania, poddano ocenie wpływ rozwiązań Sieci Inteligentnych na
poprawę efektywności rozdziału energii elektrycznej – a w rezultacie na zmniejszenie oddziaływania sektora elektroenergetycznego na środowisko naturalne.

Wstęp
Jednym z czynników stymulujących rozwój Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) są wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale również
zapisy pakietu klimatycznego 3x201. Komisja Europejska w swoich dokumentach wewnętrznych2 wskazuje bowiem na konieczność odchodzenia od energety1 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.)
Dz.U.05.203.1684.
2 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG.
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ki opartej o paliwa płynne oraz stałe – tzw. ekonomia bezwęglowa. Jako główne
zagrożenie wynikające z faktu oparcia energetyki o paliwa kopalne podaje przy
tym rosnące uzależnienie od źródeł importowanych oraz uciążliwość dla środowiska naturalnego, tytułem emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Z tego
też względu założenia polityki EU do 2050 przewidują 50 proc. udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie wytwarzanej energii oraz 80 proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych (przy czym jako poziom odniesienia podaje się
rok 1990)3.
Działaniami, które mogą przygotować operatorów systemu elektroenergetycznego na rosnące wyzwania (system elektroenergetyczny ze scentralizowanego przekształca się w zdecentralizowany, w którym coraz większą rolę odgrywają źródła rozproszone, zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej oraz
odbiorcy końcowi) jest wdrażanie na szeroką skalę rozwiązań Inteligentnych Sieci Energetycznych4. W stosunku do Sieci Inteligentnej stawiane są jednak takie
same wymagania jak w stosunku do „klasycznego” systemu elektroenergetycznego: wysoka niezawodność i jakość dostawy energii elektrycznej, elastyczność,
obserwowalność i w końcu przewidywalność. W tym celu, aby uzyskać zakładane
funkcjonalności koniecznym jest nasycenie systemu elektroenergetycznego m.in.
systemami pomiarowymi (dzięki którym możliwym będzie pozyskiwanie informacji o zachodzących w nim zmianach), układami automatyki (które umożliwią zarówno samo-uzdrawianie sieci, jak i bardzo szybki powrót do stanu normalnego
pracy, optymalnego, sprzed zakłócenia). Sieć Inteligentna to również sieć w której
możliwe jest zarządzanie poziomem obciążenia odbiorców końcowych, gdzie odbiorca aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. Można
więc stwierdzić, że filarami ISE na poziomie sieci rozdzielczych są: i) infrastruktura pomiarowa AMI wraz z systemem przetwarzania danych; ii) stosowane na
szeroką skalę (powszechnie) układy automatyki sieciowej, systemy monitorowania
oraz kontroli; iii) odbiorca, który poprzez odpowiednie układy zarządzająco-kontrolne, aktywnie uczestniczy w rynku energii elektrycznej, dzięki któremu możliwe
jest aktywne zarządzanie obciążeniem oraz poprawa efektywności użytkowania
energii elektrycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, efektem wspieranego środkami Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) projektu,
jest stworzenie w Polsce pierwszego zintegrowanego i skoordynowanego systeEnergy Road map 2050 EU.
G. Benysek, Improvement in the quality of delivery of electrical energy using power electronics
systems, Springer-Verlag, London 2007; G. Benysek, Improvement in the efficiency of the distributed power systems, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences”, 2009,
vol. 57, issue: 4, s. 369–374.
3
4
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mu elektroenergetycznego, charakteryzującego się pełną funkcjonalnością Inteligentnej Sieci Energetycznej (ISE). Działania inwestycyjne swoim zakresem
obejmą więc:
i) budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW wraz z infrastrukturą
teleinformatyczną umożliwiającą monitoring i wizualizację pracy elektrowni, dodatkowo w ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura
elektroenergetyczna, co przyczyni się do zwiększenia mocy przyłączeniowej OZE;
ii) modernizację oświetlenia polegającą na wymianie dotychczasowych źródeł
światła na źródła wykonane w technologii LED, inwestycja swoim zakresem
obejmie również budowę nadrzędnego teleinformatycznego systemu monitoringu, sterowania i zarządzania oprawami;
iii) automatyzację sieci dystrybucyjnej polegającą na wymianie odłączników na
rozłączniki, wyposażeniu istniejących łączników w napędy silnikowe i systemy sterowania oraz rozszerzeniu zakresu informacji przekazywanych do
systemu SCADA;
iv) budowę AMI polegającą na stworzeniu systemu umożliwiającego optymalizację procesu zarządzania oraz zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej;
v) budowę Infrastruktury Sieci Domowej (HAN) polegającą na wdrożeniu
w ramach pilotażu trzech typów układów: HAN, SmartHAN oraz SZE.
W materiale poza opisem wdrażanych technologii, jak i charakterystyką docelowych funkcjonalności budowanego systemu, przeprowadzono analizę wpływu implementowanych technologii na zmniejszenie finalnego zużycia energii
elektrycznej, który jednocześnie przekłada się na zmniejszony poziomu emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Jako główne kryterium oceny skuteczności
działań modernizacyjnych sieci dystrybucyjnych w kierunku Smart Grid przyjęto
kryterium redukcji emisji CO2. W rozdziale uwzględniając specyficzne uwarunkowania polskie, oceniono wpływ rozwiązań Sieci Inteligentnych na poprawę
efektywności rozdziału energii elektrycznej, a w rezultacie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania polskiego sektora elektroenergetycznego na środowisko
naturalne.

Charakterystyka obszaru dystrybucyjnego
w polskim systemie elektroenergetycznym
Obszary dystrybucyjne pozostające pod jurysdykcją Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych (OSD) stanowią obszar pokryty infrastrukturą techniczną wykorzystywaną w celu dostarczania energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy. Wy-
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magania nałożone przez akty prawne5 będące transpozycją do prawodawstwa polskiego dyrektyw unijnych6 nakładają na OSD obowiązek podniesienia efektywności
w zakresie dystrybucji energii na obszarze jego działania, a na spółki obrotu obowiązek zwiększenia udziału energii odnawialnej w wolumenie sprzedawanej przez
nie energii. Realizacja tego obowiązku podlega corocznej weryfikacji w postaci konieczności przedstawienia do umorzenia świadectw energetycznych z tytułu poprawy efektywności energetycznej (białe certyfikaty) lub świadectw OZE (zielone
certyfikaty).
Sieć dystrybucyjna jako zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów
technicznych charakteryzuje się stratami proporcjonalnymi do impedancji oraz
prądu przepływającego przez te elementy. Redukcja strat technicznych może być
dokonana poprzez działania polegające na modernizacji infrastruktury sieciowej
(m.in. zmniejszanie impedancji) lub na optymalizacji istniejącej infrastruktury
(np. poprzez wprowadzenie dodatkowych środków technicznych optymalizujących
przepływy mocy w konkretnych odcinkach sieci dystrybucyjnej). Zauważyć należy,
że w Polsce w chwili obecnej, OSD nie ma technicznych i prawnych możliwości
bezpośredniego oddziaływania na odbiorcę np. za pomocą instrumentów typu Demand Side Management (DSM) w celu redukcji zużycia energii a w rezultacie redukcji przepływów mocy i zmniejszenia strat sieciowych. Działanie takie będzie
mogło być realizowane na zlecenie OSD np. przez agregatorów strony popytowej
– firmy typu Energy Services Company (ESCO) po wykształceniu się mechanizmów aktywnego udziału odbiorców w rynku energii. W kilku grupach kapitałowych związanych z sektorem elektroenergetycznym w Polsce trwają obecnie intensywne prace nad powołaniem firm ESCO i określeniem ich funkcjonowania
w obszarach dystrybucyjnych.
Stworzenie sieci inteligentnej służącej poprawie efektywności energetycznej
i redukcji emisji w sposób skoordynowany wymaga zaangażowania wielu podmiotów z branży energetycznej działających w danym obszarze dystrybucyjnym.

Charakterystyka energetyczna obszaru dystrybucyjnego
Każdy obszar dystrybucyjny w systemie elektroenergetycznym stanowi obszar
bilansowania, który w uproszczony sposób można opisać równaniem:
5 Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 551);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.
6 Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE; Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Warszawa 2012.
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(1)

gdzie:
ΣEWEK – sumaryczna energia pobrana z sieci przesyłowej;
ΣEOi – sumaryczna energia pobrana przez odbiorców w obszarze dystrybucyjnym;
ΣΔEi – sumaryczna energia strat technicznych;
ΣEDG – sumaryczna energia wytworzona w niskoemisyjnych źródłach rozproszonych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej w obszarze dystrybucyjnym.
W Polsce energia wytwarzana w elektrowniach systemowych (w większości węglowych) przyłączonych do systemu elektroenergetycznego obciąża środowisko
naturalne z uśrednioną emisją CO2 określoną wskaźnikiem emisyjności K CO2
EPS równym 0,89 Mg/MWh (wartość wyznaczona przez Krajowego Operatora Systemu
Zielonych Inwestycji). Powoduje to również, że energia przesyłana do obszarów
dystrybucyjnych za pośrednictwem sieci przesyłowej, zarządzanej przez Operatora
Sieci Przesyłowej (OSP), traktowana może być jako obciążona wskaźnikiem emisyjności K CO2
EPS , podobnie jak straty energii w rozpatrywanym obszarze dystrybucyjnym wynoszące ok. ΣΔDEi = 7,5 proc. Biorąc pod uwagę powyższe, w każdym
obszarze dystrybucyjnym redukcja emisji dokonana może być poprzez minimalizację energii ΣEWEK pochodzącej z sieci przesyłowej i generowanej w źródłach wielkoskalowych. Można to osiągnąć (minimalizację ΣEWEK) poprzez:
• zwiększenie ilości energii ΣEDG generowanej w niskoemisyjnych
(≈ 0 Mg/MWh) źródłach rozproszonych DG a zwłaszcza w źródłach odnawialnych OZE (farmy wiatrowe WG i fotowoltaiczne PV) przyłączonych
bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej w danym obszarze dystrybucyjnym;
• redukcję zużycia energii ΣEOi przez odbiorców końcowych przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej w danym obszarze dystrybucyjnym;
• redukcję strat technicznych ΣDEi w sieci dystrybucyjnej w danym obszarze
dystrybucyjnym.
Z
]] max _ / E DG i
ISE
min _ / E WEK i + [ min _ / E Oi i
]
min _ / DE i i
\

(2)

Ważnym elementem zmniejszającym emisję ze źródeł wysokoemisyjnych jest
popyt na energię generowany przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Zauważyć należy, że wielkość zużycia energii, moc szczytowa, krzywa dobowa
obciążenia, jak i współczynnik mocy mają bezpośredni wpływ na ruch sieciowy
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i związane z nim straty sieciowe. Straty te zależą od wolumenu i dynamiki poboru
oraz od drogi rozdziału energii (impedancji toru dla każdego kwantu energii).
Wnioskować zatem można, że to odbiorcy przyłączeni do sieci nN pomimo niewspółmiernego do ich liczby wolumenu zużytej energii (patrz tabela 1) generować
będą większość strat obciążeniowych w elementach systemu dystrybucyjnego.
Tabela 1. Struktura zużycia energii elektrycznej w obszarach dystrybucyjnych w Polsce7
Poziom napięcia

Liczba odbiorców

Zużycie energii

%

GWh

%

287

0,0

27.064

23

Odbiorcy na SN

28.988

0,2

39.881

34

Odbiorcy na nN

16.005.000

99,8

50.705

43

Odbiorcy na WN

szt.

Redukcja zużycia elektrycznej (wolumenu) przez odbiorców przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej nN jest przedmiotem działań proefektywnościowych prowadzonych już od jakiegoś czasu przez producentów sprzętu AGD, RTV i HVAC
a wymuszonych przez regulacje unijne8. Innym elementem poprawiającym efektywność jest zmniejszenie chwilowych przepływów energii (mocy szczytowych) za
pomocą mechanizmów taryfowych TOU, RTP wdrażanych przez polskiego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP)9. Bez odpowiedniego wsparcia technicznego
w postaci systemów zarządzania energią takich jak HAN, skuteczność takich mechanizmów w zakresie poprawy efektywności systemu dystrybucyjnego jest wątpliwa, a koszty dodatkowe energii obciążające odbiorcę pozbawionego możliwości
reakcji na zmienne w czasie opłaty za dostarczoną energię i jej przesył mogą zniechęcić do idei sieci inteligentnej i wydają się niesprawiedliwe społecznie. W badaniach prowadzonych na potrzeby opracowania funkcjonalności systemów HAN
w Polsce odbiorcy wykazali chęć komercyjnego uczestnictwa w programach typu
DSR świadczonych za pośrednictwem HAN10.

A. Kot, J. Kulczycki, W. Szpyra, Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć, „Acta Energetica”, 2009, nr 2, s. 43–59.
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii
oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.
9 Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce, Opracowanie wykonane na zlecenie PSE Operator S.A. w ramach umowy nr DO/411/BK/2008 zawartej pomiędzy PSE Operator S.A. a Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością („CATA”), Konstancin-Jeziorna, 28 maja 2010 r.
10 G. Benysek, R. Smoleński, M. Jarnut, ISD w ramach Inteligentnych Sieci/HAN within
Smart Grids, Raport Technologiczny, ATKearney, czerwiec 2012.
7
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Redukcję strat technicznych w sieci dystrybucyjnej, których alokację przedstawiono w tabeli 2, uzyskać można także poprzez działania optymalizujące impedancję torów dostawy energii uzyskiwaną dzięki rekonfiguracji sieci dystrybucyjnej11.
Zwłaszcza automatyczna rekonfiguracja sieci SN pracującej w układzie zamkniętym, lecz w konfiguracji otwartej dzięki wprowadzeniu optymalizacji punktów podziału sieci stwarza możliwości do redukcji strat obciążeniowych i jałowych. Optymalizacja i automatyzacja tych działań nie jest jednak możliwa bez zwiększenia
obserwowalności sieci i możliwości zdalnego sterowania elementami sekcjonującymi (reclozerami).
Tabela 2. Alokacja strat technicznych w systemie dystrybucyjnym12
i działania w obszarze ISE służące ich redukcji
Procentowy
udział (%)

Redukcyjne działanie ISE

Obciążeniowe w sieci WN

36

Redukcja zużycia
Redukcja strat technicznych (automatyzacja WN)
Zwiększenie ilości energii z DG (WN, SN, nN)

Obciążeniowe w sieci SN

22

Redukcja zużycia
Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)
Zwiększenie ilości energii z DG (SN, nN)

Obciążeniowe w sieci nN

16

Redukcja zużycia
Zwiększenie ilości energii z DG (nN)

Element strat technicznych

Jałowe w transformatorach SN/nN

9

Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)

Obciążeniowe w transformatorach
SN/nN

5

Redukcja zużycia
Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)
Zwiększenie ilości energii z DG (nN)

Jałowe w transformatorach WN/SN

4

Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)

Obciążeniowe w transformatorach
WN/SN

1,6

Redukcja zużycia
Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)
Zwiększenie ilości energii z DG (nN)

W licznikach nN

2,8

Wymiana liczników

Pozostałe (upływnościowe itp.)

3,6

Redukcja strat technicznych (automatyzacja SN)

Dlatego w sieciach dystrybucyjnych SN w Polsce prowadzona jest rozbudowa
systemu AMI wraz z automatyzacją sieci SN. Spodziewanym efektem jest stworzenie na poziomie sieci SN i nN systemu ISE składającego się z wzajemnie ze sobą
11 C. Lueken, P.M.S. Carvalho, J. Apt, Distribution grid reconfiguration reduces power losses
and helps integrate renewable, „Energy Policy”, wrzesień 2012, vol. 48, s. 260–273; M. Tarasiuk,
J. Świderski, S. Kubacki, Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii, „Acta Energetica”, 2012, nr 1, s. 57–63.
12 A. Kot, J. Kulczycki, W. Szpyra, Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć, „Acta Energetica”, 2009, nr 2, s. 43–59.
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połączonych lokalnych obszarów bilansowania (LOB) z dużym nasyceniem źródeł
miejscowych (OZE i niskoemisyjnych) charakteryzujących się małymi stratami
technicznymi i wysoką niezawodnością dostawy.

Działania prowadzone w ramach projektu
poprawiające efektywność sieci rozdzielczej
Zakres obowiązków jakie w warunkach rozdziału kompetencji technicznych,
handlowych i społecznych zostały nałożone na podmioty odpowiedzialne za eksploatację systemu elektroenergetycznego, wymaga wyposażenia systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej w instrumenty teleinformatyczne służące komunikacji
pomiędzy poszczególnymi podmiotami i elementami technicznymi jak to pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Obszar dystrybucyjny z zaznaczonymi działaniami realizowanymi
w ramach projektu

Uwzględniając powyższe skoordynowane działania prowadzone w ramach projektu, zmierzające do poprawy efektywności energetycznej rozpatrywanego obszaru dystrybucyjnego obejmują:
• kompleksową automatyzację sieci („1” na rys. 1);
• budowę systemu AMI („2” na rys. 1);
• wymianę liczników na liczniki inteligentne („3” na rys. 1);
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budowę farmy fotowoltaicznej („4” na rys. 1);
przebudowę infrastruktury sieciowej na potrzeby OZE („5” na rys. 1);
modernizację oświetlenia ulic („6” na rys. 1);
budowę infrastruktury sieci domowej („7” na rys. 1).

Zwiększenie wolumenu energii z DG – budowa elektrowni słonecznej
i rozbudowa infrastruktury sieciowej
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o szczytowej mocy zainstalowanej 4 MW, stanowiącej w rozumieniu ustawy13 odnawialne źródło energii elektrycznej. Inwestycja taka pozwali na realizację
celów pakietu 3x20 polegających na zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych. Budowa OZE przyczyni się również do zmniejszenia strat
w przesyle i rozdziale energii, poprzez zmniejszenie przepływów w sieciach elektroenergetycznych – dzięki posadowieniu źródła energii „wewnątrz” sieci, bliżej
odbiorców14.
W bliskim sąsiedztwie do planowanej elektrowni słonecznej są usytuowane,
bądź planowana jest budowa, źródeł OZE, w postaci farm wiatrowych (patrz tabela 3). Ze względu na dopełniające się wzajemnie charakterystyki roczne uzysku
energetycznego źródeł PV oraz wiatrowych w warunkach lądowych, jest to lokalizacja zapewniająca spłaszczenie rocznej charakterystyki przepływów w ciągach
liniowych sieci, co jest zwłaszcza istotne z punktu widzenia dyspozycyjności sieci
dla mocy z OZE oraz prowadzenia ruchu sieciowego dla ograniczenia strat technicznych15.
Do budowy farmy zostaną wykorzystane panele PV o wypadkowej sprawności
rzędu 18 proc. z innowacyjnymi wysokosprawnymi ogniwami stanowiącymi połączenie technologii monokrystalicznej i cienkowarstwowej amorficznej16. Ogniwa
takie charakteryzują się ponadto mniejszym współczynnikiem redukcji sprawności
w funkcji temperatury, co w stosunku do ogniw monokrystalicznych pozwala na
uzyskanie wyższej sprawności w okresie letnim, w godzinach największego nasłonecznienia.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.
M. Delfanti, D. Falabretti, M. Merlo, Dispersed generation impact on distribution network
losses, „Electric Power Systems Research”, kwiecień 2013, vol. 97, s. 10–18.
15 R. Viral, D.K. Khatod, Optimal planning of distributed generation systems in distribution
system: A review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, wrzesień 2012, vol. 16, issue 7,
s. 5146–5165.
16 http://us.sanyo.com/Solar/SANYO-HIT-Technology.
13
14
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Tabela 3. Zestawienie źródeł OZE pracujących lub planowanych do przyłączenia
na obszarze objętym projektem
L.p.

Typ źródła

Moc w MW

Typ urządzenia

Etap inwestycji

1.

el. Wiatrowa

0,285

3x Bonus 95

Pracuje

2.

el. Wiatrowa

0,500

1x TW 500

Pracuje

3.

el. Wiatrowa

0,500

1x TW 500

Pracuje

4.

el. Wiatrowa

2

1x Gamesa G90

Planowana

5.

el. Wiatrowa

2

1x Gamesa G90

Planowana

6.

el. Wiatrowa

2

1x Gamesa G90

Planowana

7.

el. Wiatrowa

2

1x Gamesa G90

Planowana

8.

el. Fotowoltaiczna

4

Rozpatrywany wniosek

Rysunek 2. Budowana farma fotowoltaiczna wraz z przebudową infrastruktury sieciowej
na potrzeby OZE

Panele zostaną umieszczone na konstrukcjach o stałym kącie nachylenia, którego optymalna wartość dla rozpatrywanej lokalizacji wynosi 36°17. Obwód stałonapięciowy integrujący stringi paneli fotowoltaicznych zostanie przyłączony do
systemu dystrybucyjnego za pośrednictwem przekształtników DC/AC o wysokiej
sprawności (98 proc.). Biorąc pod uwagę powyższe, farma PV we wskazanej lokalizacji będzie zdolna wygenerować w ciągu roku co najmniej EDG(PV) = 3.69 GWh
energii elektrycznej. W obliczeniach rocznego uzysku energetycznego oprócz strat
wynikających z redukcji sprawności ogniw w okresie letnim wynikającej z podwyższonej temperatury pracy (7,7 proc.) oraz strat odbiciowych (3 proc.), uwzględnio17

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.
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no również sumaryczne straty wewnątrz mikrosieci DC, integrującej panele PV
oraz powstałe w przekształtniku (razem ok. 10 proc.).
Farma PV (rys. 2) zostanie przyłączona do systemu elektroenergetycznego za
pośrednictwem przebudowanej na jej potrzeby dwutorowej linii SN (15 kV). Dodatkowo, aby zwiększyć moc przyłączeniową dla farmy PV i innych źródeł OZE,
zostanie zmodyfikowana stacja transformatorowa 110/15 kV. Modyfikacja polegać
będzie na wymianie zainstalowanych obecnie transformatorów, na transformatory
o mocy 16 MVA każdy. Ponadto zmodyfikowane zostaną istniejące urządzenia SN
(łączniki SN, cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa, układy pomiarowe) w polach rozdzielni wnętrzowych. Ww. działania pozwolą na zwiększenie mocy przyłączeniowej OZE o 12 MVA, 4 MVA na potrzeby farmy PV i pozostałe 8 MVA na
potrzeby farm wiatrowych.
Tabela 4. Efekt energetyczny wynikający ze zwiększenia mocy transformatorów
na potrzeby OZE
Dotychczasowa moc transformatorów (MVA)

20

Moc nowych transformatorów (MVA)

32

Przyrost mocy przyłączeniowej na potrzeby źródeł wiatrowych (MVA)
8
Roczny efekt energetyczny wynikający ze zwiększenia mocy transformatorów na potrzeby
14 016
źródeł wiatrowych (MW/rok)

Uwzględniając zestawienie zawarte w tabeli 4 oraz biorąc pod uwagę 20 proc.
współczynnik cWG wykorzystania farm wiatrowych18, wyznaczony został efekt
+
energetyczny wynikający ze wzrostu mocy przyłączeniowej P TRWG
(tabela 4):
+
E DG^Trh P TRWG
$ c WG $ t = 8 6MW @ $ 0,2 $ 8760 6h/a@ = 14016 6MWh/a@

(3)

Sumaryczny efekt ekologiczny projektu w postaci redukcji CO2 obejmuje zarówno budowę farmy PV, przebudowę infrastruktury sieciowej na potrzeby elektrowni słonecznej oraz na potrzeby innych źródeł OZE. Biorąc pod uwagę powyższe oraz współczynnik emisji CO2 przypadający na każdą zaoszczędzoną lub
wyprodukowaną w sposób zeroemisyjny MWh energii elektrycznej w wysokości
0,89 Mg/MW, szacunkowa wartość zaoszczędzonej emisji CO2 wyniesie:
MWh B
2
R -CO2^DGh = ^ E DG^PV h E DG^Trhh $ K CO
EPS = a 3690 8
a +
Mg
MWh
+ 14016 8 a B $ 0,89 : MWh Dk = 15758,3 6Mg/a@
18

(4)

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis; http://www.leonardo-energy.org/capacity-factor-wind-power.
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W ramach inwestycji założono również, że praca elektrowni będzie monitorowana za pomocą dedykowanego systemu CCTV, który wraz ze stworzoną specjalną platformą internetową służyć będzie działalności informacyjnej w zakresie edukacji ekologicznej i proefektywnościowej, wykorzystującej wizualizowane dane
telemetryczne parametrów energii elektrycznej i warunków środowiskowych
z miejsca instalacji elektrowni PV. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie energetyki odnawialnej, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii
fotowoltaicznych, które w Polsce ciągle uważane są za mało efektywne.

Redukcja strat technicznych – automatyzacja sieci dystrybucyjnej SN
Zwiększenie obserwowalności i przewidywalności sieci dystrybucyjnej dzięki
infrastrukturze AMI pozwala operatorom na uzyskanie niezbędnej wiedzy o aktualnym stanie sieci oraz o rodzących się wyzwaniach, problemach. W efekcie zarządzane przez nich sieci charakteryzują się takimi cechami jak: wysoka jakość i niezawodność dostawy energii elektrycznej, zoptymalizowane przepływy mocy (które
w rezultacie prowadzącą do redukcji strat sieciowych) oraz zwiększona dyspozycyjności systemu elektroenergetycznego dla źródeł OZE. Wszystkie wymienione
cechy są oczekiwanymi właściwościami charakteryzującymi Inteligentne Sieci
Energetyczne. Jednakże duża dynamika zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych, a wywołanych m.in. zmiennym w czasie poborem i produkcją
energii elektrycznej, wywołują sytuacje awaryjne. Wówczas sieć obserwowalna, ale
bez elementów automatyzacji umożliwiających jej rekonfigurację, nie zapewnia
dostatecznej elastyczności gwarantującej spełnienie wymagań stawianych ISE.
Optymalizację przepływów mocy, szybkie wydzielanie uszkodzonych odcinków
sieci, jak również przywracanie sieci do stanu sprzed awarii (m.in. optymalnego
z punktu przepływów) zrealizować można poprzez rekonfigurację sieci dystrybucyjnej.
Automatyczna rekonfiguracja sieci jest działaniem pozwalającym na spełnienie
wymogu podniesienia efektywności energetycznej rozdziału energii (redukcja
strat technicznych), nałożonym na firmy branży energetycznej przez akty prawne19. Automatyzacja pozwala również uzyskać inne pożyteczne efekty, w postaci
poprawy jakości dostawy energii elektrycznej, redukcji wskaźników niezawodności
dostaw SAIDI i SAIFI, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie czasu pracy
OZE. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za przeprowadzeniem inwestycji
w zakresie automatyzacji sieci dystrybucyjnej jest planowana budowa nowych źró19 Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 551);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.
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deł wiatrowych. Przewiduje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat moc nowych OZE na terenie projektu przewyższy moc przyłączonych do sieci odbiorników. W związku z tym istnieje konieczność przygotowania infrastruktury sieciowej
na rodzące się wyzwania tak, aby umożliwić harmonijną integrację i współpracę
OZE z systemem elektroenergetycznym20.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie automatyzacja sieci SN, która
swoim zakresem obejmie modernizację kilkudziesięciu stacji wnętrzowych oraz
wymianę/montaż kilkuset zdalnie sterowanych rozłączników, instalowanych w lokalizacjach wyznaczonych wg kryteriów:
• miejsca dołączenia do sieci OZE;
• możliwość dostarczenia zasilania z sąsiedniej linii (możliwość zasilania
z dwóch stron);
• linie zasilające ważnych odbiorców (np. szpitale, stacje wodociągowe etc.),
jeżeli istnieje możliwość zasilania dwustronnego;
• linie zasilające odbiorców o dużym poborze mocy;
• rozłączniki zlokalizowane w miejscach trudnodostępnych (tereny podmokłe, duża odległość od drogi, długi czas dojazdu);
• szczególne potrzeby ruchowe – takie jak np. duża częstość wykonywania
przełączeń ruchowych, duża liczba występujących awarii;
• rozbudowane rozgałęzienia.
Wykonana w ramach projektu automatyzacja polegać będzie na:
• wymianie istniejących odłączników na rozłączniki;
• wyposażeniu istniejących łączników w napędy silnikowe i systemy sterowania;
• wyposażeniu stanowisk w sygnalizatory przepływu prądu zwarciowego;
• rozszerzeniu zakresu przekazywanych do systemu SCADA informacji o stanie położenia łączników, ostrzeżeń oraz możliwości dokonywania zdalnego
sterowania urządzeniami stacyjnymi w czasie ich normalnej pracy oraz w sytuacjach awaryjnych, dodatkowo w przypadku zastosowania sygnalizatorów
przepływu prądu zwarciowego – informacji o miejscu przepływu prądu zwarciowego.
Zastosowanie na potrzeby automatyzacji, urządzeń łącznikowych z telesterowaniem przy wykorzystaniu aplikacji centralnej SCADA, dzięki optymalizacji
20 C. Lueken, P.M.S. Carvalho, J. Apt, Distribution grid reconfiguration…, op. cit., s. 260–273;
J.C. Kim, S.M. Cho, H.S. Shin, Advanced Power Distribution System Configuration for Smart
Grid, „IEEE Transactions on Smart Grid”, marzec 2013, vol. 4, nr 1, s. 353–358; A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, Selective Automation Upgrade in Distribution
Networks Towards a Smarter Grid, „IEEE Transactions on Smart Grid”, 2010, vol. 1, issue 3,
s. 278–285.
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punktów podziału sieci pozwala na optymalizację przepływów oraz, na redukcję
strat technicznych o 25 proc.21. Działania te oznaczają więc redukcję strat na poziomie 3 869 MWh rocznie (patrz tabela 5).
Tabela 5. Redukcja strat technicznych w obszarze wsparcia uzyskana dzięki automatyzacji
Ilość dostarczonej energii SN i nN na obszarze wsparcia (MWh/rok)

522 760

Wskaźnik strat technicznych SN i nN (%)
Straty w sieciach SN i nN (MWh/rok)

7,4
38 684

Udział strat w sieci SN (%)
Straty w sieci SN (MWh/rok)

40
15 474

Zmniejszenie strat dzięki optymalizacji punktów podziału (%)
Redukcja strat technicznych dzięki automatyzacji w obszarze wsparcia (MWh/rok)

25
3 869

Biorąc pod uwagę zakres planowanej do realizacji w ramach projektu inwestycji oraz szacowany zysk energetyczny w postaci redukcji strat technicznych DE -AUT ,
całkowity przewidywany zysk ekologiczny inwestycji w zakresie automatyzacji wyniesie:
Mg D
MWh B
2
:
R -CO2^AUT h = DE -AUT $ K CO
EPS = 3896 8
a $ 0,89 MWh = 3443,4 6Mg/a@

(5)

Redukcja strat technicznych – budowa systemu AMI
Podstawowym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie interaktywnej sieci
dystrybucyjnej jest jej obserwowalność. Możliwość reakcji na zdarzenia awaryjne
oraz optymalizacja efektywnościowa przesyłu i rozdziału energii na drodze źródło
wytwórcze « odbiorca, wymaga dostarczenia do jednostki sterującej (aplikacji centralnej) informacji o stanie sieci. Sygnały o stanach awaryjnych uzyskane z systemów telemechaniki (sygnalizatory prądu zwarciowego) umożliwiają wprawdzie
reakcję i uzyskanie efektu rekonfiguracji sieci z wykorzystaniem łączników telesterowanych, są to jednak działania typu eliminacyjnego prowadzące wyłącznie do
zwiększenia pewności dostaw poprzez redukcję obszarowych przerw w zasilaniu.
W dobie systemów efektywnych energetycznie, wymaganym i przy obecnym stanie
zaawansowania technologii telemetrii możliwym, jest wprowadzenie do sieci rozdzielczych elementów pozwalających na predykcję stanu sieci na podstawie technicznych sygnałów pomiarowych dostarczanych do aplikacji centralnej praktycznie online (rys. 3).
21 W. Bachorek i inni, Dynamiczna rekonfiguracja sieci SN, V Konferencja: „Straty energii
w sieciach elektroenergetycznych”, Kołobrzeg, czerwiec 2011.
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Rysunek 3. Rozbudowa infrastruktury AMI w sieci rozdzielczej nN

Zobowiązani wymogami prawnymi UE22 operatorzy wprowadzają u odbiorców końcowych systemy elektronicznego pomiaru zużycia energii – liczniki AMI23
wyposażone w układy transmisji danych pomiarowych i umożliwiające przesyłanie
sygnałów zwrotnych do licznika z poziomu aplikacji centralnej. Zagregowana informacja o poborze energii dzięki unikalnemu systemowi adresowania poszczególnych liczników AMI w stanie ustalonym, pozwala ocenić rozpływy mocy na poszczególnych obszarach zasilanych z danego elementu sieci (transformatora, linii).
W warunkach ISE, posiadającej, dzięki automatyzacji, zdolność do rekonfiguracji,
ocena rozpływów w stanach dynamicznym przy braku pomiarowej informacji bilansowej z poszczególnych węzłów sieci może okazać się niewystarczająca i prowadzić do zakłóceń pracy automatycznej lub utrudniać wspomaganie podejmowania
decyzji w trybie pracy ręcznej. Z tego względu dla optymalizacji przepływów, jak
również predykcji stanu sieci przy zmianach konfiguracji niezbędne jest wprowadzenie w stacjach SN/nN systemów pomiaru bilansowego uzupełniającego system
AMI oparty na licznikach konsumenckich.
W ramach projektu przeprowadzona będzie inwestycja polegająca na wdrożeniu rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych, optymalizujących procesy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.
R. Depuru, L. Wang, V. Devabhaktuni, Smart meters for power grid: Challenges, issues,
advantages and status, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, sierpień 2011, vol. 15,
issue 6, s. 2736–2742.
22
23
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zarządzania oraz zdalny odczyt energii elektrycznej z urządzeń pomiarowych,
a w szczególności:
• dostosowanie lub zastąpienie obecnie eksploatowanych liczników energii
elektrycznej, licznikami umożliwiającymi zdalną dwukierunkową komunikację;
• wdrożenie dwukierunkowej sieci transmisji danych, służącej do komunikacji
z licznikami energii elektrycznej zainstalowanymi w ramach innych działań
wnioskodawcy (odczyt danych, sterowanie pracą i konfiguracją) oraz umożliwiającej sterowanie elementami sieci elektroenergetycznej;
• wdrożenie centralnego systemu informatycznego zapewniającego:
i) zarządzanie licznikami oraz optymalizację procesu zdalnego pozyskiwania danych odczytowych;
ii) funkcjonalność centralnego repozytorium danych odczytowych, umożliwiającego zarządzanie danymi odczytowymi oraz optymalizację procesów ich przekazywania/udostępniania dla innych systemów wewnętrznych oraz zewnętrznych;
• rozwój aplikacji AMI umożliwiający przekazywanie danych pomiarowych
z liczników AMI oraz liczników bilansujących do centralnej aplikacji sterującej w celu uzyskania funkcjonalności w zakresie przesyłania sygnałów sterujących infrastrukturą techniczną a w szczególności:
i) aktywnego reagowania na popyt;
ii) wysyłania sygnałów do odbiorców energii.
W szczególności, inwestycja obejmuje rozbudowę/modernizację infrastruktury
technicznej wg danych zawartych w tabeli 6.
Dzięki podjętym działaniom inwestycyjnym, zostanie zbudowany zintegrowany
system AMI zgodny z wymaganiami określonymi przez stanowisko24 Regulatora
(URE) umożliwiający optymalizację procesu zarządzania oraz zdalny odczyt energii elektrycznej w 92 591 gospodarstwach domowych.
Rozwój systemu AMI w kierunku osiągnięcia pożądanej przez ISE funkcjonalności przynieść może nie tylko korzyści wynikające z uzyskania informacji o stanie
systemu i możliwości przesyłania sygnałów technicznych do wszystkich uczestników rynku energii będących pod jurysdykcją danego operatora. System AMI połączony z działaniami automatyzacyjnymi daje przede wszystkim możliwość osiągnięcia zysku energetycznego w postaci redukcji technicznych strat sieciowych
wynikających z nieoptymalnego wykorzystania infrastruktury sieciowej. Zysk ten
Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez
OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu
oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, Warszawa,
31.05.2011.
24
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Tabela 6. Przedmiotowy zakres inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej AMI
Modernizacja stacji Sn/nn (szt.)

1 081

Dostawa i instalacja przekładników prądowych (szt.)

3 243

Dostawa i instalacja szafek pomiaru bilansującego wraz z koncentratorami i licznikami
bilansującymi (szt.)

1 081

Dostawa i instalacja modemów telekomunikacyjnych (szt.)

1 081

Dostawa i instalacja 1-fazowych liczników AMI (szt.)

53 667

Dostawa i instalacja 3-fazowych liczników AMI (szt.)

38 924

po przeliczeniu na efekt ekologiczny z uwzględnieniem charakterystycznych dla
obszaru wsparcia warunków pracy sieci został zaliczony do efektu ekologicznego
w części dotyczącej automatyzacji sieci.
Innym policzalnym efektem energetycznym jest redukcja zużycia energii u odbiorców końcowych w wyniku prowadzenia programów bodźcowych z wykorzystaniem infrastruktury AMI25. Biorąc pod uwagę przeprowadzone w Polsce badania26, które dotyczyły zmiany profilu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych na podstawie informacji o aktualnej cenie oraz zużyciu energii (badania przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1015 gospodarstw domowych), średni deklarowany poziom redukcji zużycia
energii wśród odbiorców zainteresowanych udziałem w programie (zainteresowanych ograniczeniem zużycia energii) wyniósł 3,7 proc.27. Uwzględniając powyższe
oraz dane zawarte w raportach na temat średniego rocznego zużycia energii elektrycznej, przypadającego na jednego odbiorcę na obszarze projektu28, pozwala to
na ocenę efektu energetycznego E -O(AMI) planowanego do osiągnięcia dzięki inwestycjom w obszarze AMI (patrz tabela 7).
Właściwości techniczne w zakresie poboru energii przez układy pomiarowe
i pomocnicze liczników AMI w porównaniu z licznikami indukcyjnymi pozwalają
upatrywać w rozwoju technologii AMI także innych dodatkowych efektów energetycznych. Zbudowana w ramach programu infrastruktura AMI w stosunku do dotychczas stosowanych na obszarze wsparcia liczników indukcyjnych charakteryzuje
się mniejszym poborem energii średnio o 1 W na punkt pomiarowy AMI. Biorąc pod
25 K. Kostková, Ľ. Omelina, P. Kyčina, P. Jamrich, An introduction to load management,
„Electric Power Systems Research”, luty 2013, vol. 95, s. 184–191.
26 AT Kearney, ISD w ramach Inteligentnych Sieci/HAN within Smart Grids, Raport rynkowo-społeczny, ATKearney, czerwiec 2012.
27 Ibidem.
28 Raport wewnętrzny Energa Operator, G-10.8, 2011.
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Tabela 7. Planowany roczny efekt energetyczny w zakresie wpływu AMI
na redukcję końcowego zużycia energii elektrycznej
Ilość odbiorców objętych infrastrukturą AMI w obszarze wsparcia

92 591

Ilość odbiorców zainteresowanych ograniczeniem zużycia energii*

23 000

Średnie roczne zużycie energii na obszarze wsparcia (MWh/odbiorcę)**

2,23

Średnia deklarowana redukcja zużycia wywołana programami bodźcowymi prowadzonymi za pośrednictwem AMI (%)*

3,70

Efekt energetyczny z tytułu ograniczenia generacji w źródłach emisyjnych wynikający
z redukcji zużycia energii (MWh/rok)

1.898

* AT Kearney, ISD w ramach Inteligentnych Sieci/HAN within Smart Grids, Raport rynkowo-społeczny, ATKearney,
czerwiec 2012.
** Raport wewnętrzny Energa Operator, G-10.8, 2011.

uwagę znaczną liczbę punktów pomiarowych oraz ciągły tryb pracy (8760 h/rok),
oszacować można dodatkowy uzysk energetyczny DE -AMI wynikający z wdrożenia
programu AMI (patrz Tabela 8).
Tabela 8. Planowany efekt energetyczny wynikający z efektywności infrastruktury AMI
Ilość punktów pomiarowych AMI zainstalowanych w ramach projektu
Średnia redukcja zużycia wynikająca z zastosowania pojedynczego punktu pomiarowego
AMI (Wh/rok)
Efekt energetyczny z tytułu ograniczenia generacji w źródłach emisyjnych wynikający
z redukcji zużycia energii (MWh/rok)

92 591
8 760
806

Przeliczając efekt energetyczny na efekt ekologiczny, w wyniku rozwoju na obszarze wsparcia infrastruktury AMI istnieje możliwość redukcji emisji CO2 o wartość wynikającą z zależności:
MWh B
2
R -CO2^AMI h = ^ E O-^AMI h + DE -AMI h $ K CO
EPS = a 1898 8
a +
MWh
+ 806 8 a B $ 0,89 :

Mg Dk
: Mg D
MWh = 2406,6 a

(6)

Osiągnięcie wyższych efektów energetycznych i ekologicznych wymagać będzie działań dodatkowych, wspierających AMI. Będzie to moduł wizualizacji –
portal WWW (logowanie, autoryzacja itp.), z rozszerzeniem o możliwość publikowania materiału na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemów iOS
(iPhone, iPad) i Android (tablety i smart fony). Na urządzeniach tych (po pobraniu dedykowanej aplikacji np. z AppStore/Google Play) po zalogowaniu oraz au-
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toryzacji będzie istniała możliwość oglądania i analizy swoich danych pomiarowych.

Redukcja zużycia energii – zmniejszenie energochłonności
systemów oświetlenia zewnętrznego
Wymóg poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w sposób szczególny
nałożony jest na instytucje z przestrzeni publicznej posiadające w swojej jurysdykcji
systemy zużywające energię. Ich wiodąca rola w zakresie nie tylko informacyjnym,
ale także demonstracyjnym podkreślana jest w dokumentach prawnym Unii Europejskiej29 i ich transpozycji do polskiego prawodawstwa30. Jednym z najbardziej
energochłonnych systemów elektrycznych jest system oświetlenia zewnętrznego
dróg i innych ogólnodostępnych przestrzeni. Według różnych szacunków31, w polskim systemie elektroenergetycznym systemy oświetleniowe są odpowiedzialne za
19 proc. całego zużycia energii elektrycznej. Zapewnienie wymaganego normami32 oświetlenia ciągów komunikacyjnych i innych miejsc publicznych powoduje, że roczny czas użytkowania elektrycznego oświetlenia zewnętrznego w Polsce
przekracza 4000 godzin. Największy efekt w postaci poprawy efektywności pracy
oświetlenia zewnętrznego można osiągnąć stosując kompleksowe rozwiązania
obejmujące zarówno wymianę opraw wraz ze źródłami światła jak i systemy sterowania wyposażone w automatykę indywidualną i grupową (rys. 4)33. Systemy
takie ze względu na zaimplementowaną w nich infrastrukturę teleinformatyczną
i komunikacyjną umożliwiającą zdalny nadzór każdej oprawy z osobna (monitoring parametrów technicznych), pozwalają również na redukcjękosztów serwisu
w zakresie przeglądów okresowych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt większej trwałości nowoczesnych opraw i źródeł np. LED, w stosunku do powszechnie
jeszcze stosowanych źródeł wyładowczych.

Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
30 Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 551).
31 Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła, Źródła światła w gospodarstwach domowych, Oświetlenie dróg, ulic i miejsc publicznych.
32 PN-EN 13201-2:2007, Oświetlenie dróg, część 2 – Wymagania oświetleniowe.
33 D. Radulovic, S. Skok, V. Kirincic, Energy efficiency public lighting management in the cities, „Energy”, kwiecień 2011, vol. 36, issue 4, s. 1908–1915; F. Leccese, Remote-Control System
of High Efficiency and Intelligent Street Lighting Using a ZigBee Network of Devices and Sensors,
„IEEE Transactions on Power Delivery”, 2013, vol. 28, issue 1, s. 21–28.
29
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Rysunek 4. Modernizacja ciągu oświetlenia zewnętrznego

Mając na uwadze powyższe w ramach projektu przewidywana jest inwestycja
w postaci modernizacji ciągu oświetleniowego obejmująca:
1) wymianę 271 sztuk opraw ze źródłami sodowymi i rtęciowymi na oprawy
ze źródłami LED, wyposażone dodatkowo w sterowniki OLC (Outdoor Lighting Control); poniższe tabele zawierają parametry aktualnie zainstalowanych i nowych opraw LED oraz sumaryczne zużycie energii przed i po
modernizacji;
Tabela 9. Podstawowe parametry aktualnie stosowanych opraw
i bilans energii dla ciągu oświetleniowego
Moc jednostkowa aktualnie
stosowanych opraw
(W)

Liczba opraw
(szt.)

177

256

118

15

Czas pracy oprawy
w ciągu roku
(h)

Roczne zużycie
energii opraw
(MW/rok)
184,9

4080

7,2

Sumaryczne roczne zużycie energii przed modernizacją (MWh/rok)

192,1

Tabela 10. Podstawowe parametry opraw LED i bilans energii
dla ciągu oświetleniowego
Moc jednostkowa opraw
LED (W)

Liczba opraw
(szt.)

90

256

73

15

Czas pracy oprawy
w ciągu roku (h)
4080

Sumaryczne roczne zużycie energii po modernizacji (MWh/rok)

Roczne zużycie energii
opraw (MWh/rok)
94,0
4,5
98,5
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2) implementację systemu sterowania radiowego umożliwiającego dwukierunkową komunikację każdej z opraw ze sterownikiem ciągu oświetleniowego,
w wyniku czego możliwym będzie monitoring parametrów technicznych poszczególnych opraw (kontrola zużycia energii elektrycznej, napięcia w danym punkcie ciągu, stanów awaryjnych) i indywidualna regulacja strumienia
świetlnego;
3) implementację systemu zarządzania w postaci aplikacji internetowej posiadającej możliwości komunikacji dwukierunkowej ze sterownikiem ciągu
oświetleniowego i pozwalającej na przesyłanie instrukcji sterujących oraz
odbiór danych statusowych o stanie technicznym opraw, parametrach fotometrycznych i bieżącym zużyciu energii oraz umożliwiającej prowadzenie
działalności informacyjnej i edukacyjnej.
Wynikiem przeprowadzonej modernizacji będzie efekt energetyczny w postaci
oszczędności energii elektrycznej rzędu 48 proc. (patrz tabela 9 oraz tabela 10),
uzyskanej dzięki wymianie źródeł światła. Natomiast dodatkowo zastosowanie teleinformatycznego systemu sterowania i zarządzania oprawami, umożliwi uzyskanie dodatkowych 15 proc. oszczędności (wartość oszczędności wynikająca z zastosowania systemu sterowania oprawami została oszacowana jako średnia dla tego
typu rozwiązań dostępnych na rynku). Biorąc pod uwagę powyższe, oczekiwane
oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej E -O(Light) będą na poziomie
108,4 MWh, co stanowi ponad 56 proc. spadek zużycia energii elektrycznej (patrz
tabela 11).
Tabela 11. Roczny efekt energetyczny wynikający z przeprowadzonej modyfikacji
Sumaryczne roczne zużycie energii przed modernizacją (MWh/rok)

192,1

Sumaryczne roczne zużycie energii po modernizacji (MWh/rok)

98,5

Sumaryczne roczne zużycie energii po zastosowaniu systemu zarządzania (MWh/rok)

83,7

Roczna redukcja zużycia energii (MWh/rok)

108,4

Powyższe dane pozwalają na oszacowanie efektu ekologicznego w postaci rocznej redukcji emisji CO2 na poziomie:
Mg D
MWh B
2
: Mg D
:
R -CO2^Lighth = E O-(Light) $ K CO
EPS = 108,4 8
a $ 0,89 MWh = 96,5 a

(7)

Redukcja zużycia – budowa Infrastruktury Sieci Domowej
Rozwijana w ramach projektu, infrastruktura AMI będzie posiadała funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie sygnałów bodźcowych do odbiorców końco-
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wych. Tego typu kształtowanie zachowań odbiorców w połączeniu z modyfikacja
systemu taryfowego jest obecnie szeroko rozważane w literaturze przedmiotu34.
W rezultacie osiągnięta zostanie redukcja finalnego zużycia energii elektrycznej,
ale także optymalizacja przepływów mocy poprzez redukcję różnic w krzywej obciążenia dobowego. Licznik AMI znajdujący się na granicy jurysdykcji Operatora
Systemu Dystrybucyjnego i odbiorcy końcowego, choć posiada możliwość wyświetlania informacji technicznych i kosztowych na zaimplementowanym wyświetlaczu, to ze względu na miejsce jego instalacji daje ograniczone możliwości skutecznego oddziaływania na odbiorcę. Dane archiwalne zawarte na indywidualnych
kontach internetowych odbiorców lub zawarte w dokumentach bilingowych pozwalają na reakcję, ale z opóźnieniem co najmniej o jeden okres rozliczeniowy.
Jednakże montowane w ramach projektu liczniki AMI posiadają interfejs
komunikacyjny (USB) pozwalający na przyłączenie modemu Infrastruktury Sieci Domowej (ISD, z ang. Home Area Network – HAN). Zadaniem modemu jest
między innymi, przekazywanie do przestrzeni prywatnej odbiorcy końcowego
sygnałów technicznych i kosztowych35. Sposób wyświetlania informacji oraz ich
interpretacja, w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania konkretnej infrastruktury HAN oraz deklarowanego stopnia zaangażowania odbiorcy w programy
Demand Side Response (DSR) wdrażane w ramach projektu. W związku z powyższym układy HAN implementowane w ramach projektu podzielić można na trzy
podstawowe typy:
a) HAN posiadający ograniczoną funkcjonalność w zakresie zarządzania energią, jego działanie oparte jest na przekazywaniu odbiorcy informacji wizualnej i/lub dźwiękowej na temat aktualnych parametrów energii, informacji
taryfowych, informacji technicznych od operatora o stanie sieci, przewidywanych przerwach w dostawie energii lub oczekiwanych (w trybie „Emergency” pod groźbą wyłączenia) zachowań w zakresie ograniczenia mocy odbiorów na potrzeby zwiększenia pewności dostawy. System taki składa się
z kilku podstawowych elementów takich jak modem HAN, router (brama
domowa) oraz wyświetlacz (tablet dedykowany lub inne urządzenie wyświetlające ze zgodnym z zastosowanym w konkretnej sieci HAN interfejsem
telekomunikacyjnym – może to być smartfon, laptop, komputer PC, telewiS. Gottwalt, W. Ketter, C. Block, i in., Demand side management – A simulation of household behavior under variable prices, „Energy Policy”, 2011, vol. 39, 8163–8174; A. Di Giorgio,
L. Pimpinella, An event driven Smart Home Controller enabling consumer economic saving and
automated Demand Side Management, „Applied Energy”, sierpień 2012, vol. 96, s. 92–103.
35 Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD
E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, Warszawa, 31.05.2011.
34
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zor). Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest konieczne zaangażowanie odbiorcy w procesy zarządzania energią (rys. 5a).
b) SmartHAN posiadający pełną funkcjonalność sieci HAN w zakresie zarządzania energią. Oprócz funkcji identycznych jak wyżej opisany system HAN,
posiada dodatkowe elementy umożliwiające automatyzację procesów zarządzania energią. Najważniejszym z nich jest układ logiczny, posiadający zaprogramowaną zdolność do interpretacji sygnałów cenowych i technicznych
pochodzących z AMI. W odróżnieniu od HAN posiada kompetencje i techniczne możliwości do zdalnego sterowania charakterystyką pracy urządzeń
zintegrowanych w ramach konkretnej sieci SmartHAN (rys. 5b).
System Zarządzania Energią posiadający funkcjonalność podobną do SmartHAN, przeznaczony jest jednak dla odbiorców instytucjonalnych, usługowych
i przemysłowych o innej charakterystyce odbiorów niż w przypadku odbiorcy komunalno-bytowego.
Wszystkie wyżej wymienione typy sieci HAN posiadają różnice w funkcjonalności, wynikają one z zaawansowania i automatyzacji układów sterujących i decyzyjnych, posiadają jednak wspólne cechy w zakresie możliwości realizacji celów
efektywnościowych i wywołanych nimi potencjalnych efektów ekologicznych.
Efekt ten jest jednak ściśle zależny o skali przedsięwzięć polegających na stymulacji odbiorców w kierunku redukcji zużycia energii i redukcji mocy szczytowych, za
pośrednictwem infrastruktury technicznej. W tym rozumieniu sieci HAN wydają
się być niezbędnym uzupełnieniem infrastruktury AMI. Zauważyć należy także, że
osiągnięcie celów redukcyjnych w zakresie zużycia energii (pochodzącej w przeważającej części ze źródeł emisyjnych) oraz redukcji mocy szczytowych, jest możliwe
nie tylko poprzez redukcję mocy odbiorników ale także poprzez miejscowe jej wytwarzanie. W tym względzie sieci HAN instalowane po stronie odbiorcy i wspomagane układami energoelektronicznymi małej mocy oraz magazynami energii
(elektrycznej i cieplnej) są w stanie zapewnić:
i) zmniejszone oddziaływanie niespokojnej generacji OZE na sieć zasilającą;
ii) optymalizację pracy tych źródeł, prowadzącą do wzrostu efektu ekologicznego (dopasowanie profilu generacji do profilu obciążenia).
W wyniku takiego działania optymalizować można także przepływy w sieciach
rozdzielczych nN i uzyskać zmniejszenie technicznych strat sieciowych, jak również zwiększenie pewności zasilania z wykorzystaniem generacji rozsianej zwłaszcza w budownictwie36.
G. Benysek, M. Jarnut, Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii pomocniczej dla obiektów budowlanych w skali mikro, Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, NFOŚiGW grudzień 2012.
36
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Rysunek 5. Systemy zarządzania energią: a) HAN; b) SmartHAN
a)

b)

Wnioski
W materiale opisano działania, których efektem będzie stworzenie pierwszego
w Polsce zintegrowanego i skoordynowanego systemu elektroenergetycznego,
charakteryzującego się pełną funkcjonalnością Inteligentnej Sieci Energetycznej.
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Poza opisem wdrażanych technologii, jak i charakterystyką docelowych funkcjonalności, przeprowadzono analizę wpływu implementowanych technologii na
zmniejszenie finalnego zużycia energii elektrycznej, który jednocześnie przekłada
się na zmniejszony poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że całkowity roczny
efekt ekologiczny R -CO2 inwestycji, w postaci redukcji emisji CO2 wyniesie
21.704,8 Mg/rok (patrz tabela 12). Natomiast w stosunku do pozostałych wskaźników zanieczyszczenia powietrza, uwzględniając dane zawarte w materiałach instruktarzowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz na podstawie poziomów emisji wyznaczonych dla polskiej energetyki
zawodowej (SO2: 2,4 g/kWh; NOX: 1,3 g/kWh; CO: 0,24 g/kWh; pyły: 0,24 g/kWh)
efekt ekologiczny projektu wyniesie odpowiednio:
i) SO2 (Mg/rok): 58,5;
ii) NOX (Mg/rok): 31,7;
iii) CO (Mg/rok): 5,8;
iv) pyły (Mg/rok): 5,8.
Tabela 12. Całkowity roczny efekt ekologiczny projektu w zakresie redukcji emisji CO2
Symbol

Roczny efekt
ekologiczny [Mg/a]

Zwiększenie udziału energii ze źródeł niskoemisyjnych

R -CO2(DG)

15 758,3

Redukcja strat technicznych – automatyzacja sieci dystrybucyjnej

R -CO2(AUT)

3 443,4

CO2 (AMI)

2 406,6

Działanie w ramach ISE

Redukcja strat technicznych – budowa systemu AMI

R

Redukcja zużycia energii – systemy oświetlenia zewnętrznego

R -CO2(Light)

Redukcja zużycia energii – budowa infrastruktury sieci domowej
Efekt ekologiczny projektu w zakresie redukcji CO2 (Mg/rok)

96,5
Zbyt mała skala
0,0
21 704,8

W rozdziale uwzględniając specyficzne uwarunkowania polskie, oceniono
wpływ rozwiązań Sieci Inteligentnych na poprawę efektywności rozdziału energii
elektrycznej, a w rezultacie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora
elektroenergetycznego na środowisko naturalne.
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KOMUNIKAT

Agnieszka Żurawska-Tatała

Polska wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej
2014–2020

Polska nadal pozostaje największym beneficjentem polityki spójności na lata
2014–2020 – w nowym okresie programowym otrzyma 72,9 mld euro. Oprócz potężnego strumienia finansowego, sukcesem negocjacji w Brukseli jest również
utrzymanie wysokiego, 85 proc. poziomu dofinansowania unijnych projektów.
Drugą kluczową kwestią, którą udało się wynegocjować, to kwalifikowalność podatku VAT (bardzo ważna dla wnioskodawców, którzy nie mogą odzyskać podatku
VAT). Szacuje się, że dzięki temu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld
euro.
Wsparcie z przyszłego unijnego budżetu będzie przede wszystkim skoncentrowane na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Będzie to możliwe dzięki nowym programom operacyjnym.
Na poziomie regionalnym, realizowanych będzie 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO) – 15 dla województw, klasyfikowanych jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte” (PKB na mieszkańca < 75 proc. średniej unijnej) i jeden
program dla województwa mazowieckiego – kategoria „region przejściowy”,
z uwagi na fakt iż PKB na mieszkańca Mazowsza kształtuje się na poziomie między 75 proc. a 90 proc. średniej UE.
Na realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
w nowej perspektywie finansowej będzie więcej środków niż było to w okresie
2007–2013. RPO stanowią ok. 39 proc. całkowitej alokacji – w ubiegłej perspektywie na samorządy województw przypadało 25 proc. całości unijnych środków. Regionalne programy operacyjne będą instrumentami dwufunduszowymi (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego), co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno
„projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz inwestycje w infrastrukturę.
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W latach 2014–2020 w Polsce, na poziomie krajowym, realizowanych będzie
8 programów operacyjnych finansowanych z: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMR).
Główne kierunki inwestycji realizowane w ramach największego programu
w historii Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ), składającego
się z sześciu części (transport, środowisko, energetyka, zdrowie, kultura i szkolnictwo wyższe), dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, będą kontynuowane w POIiŚ 2014–2020 Projekty infrastrukturalne, które
otrzymają dofinansowanie z nowego programu, nie tylko wzmocnią rozwój gospodarczy kraju, ale też wpłyną na różne obszary życia codziennego mieszkańców i na
zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu. POIiŚ 2014–2020 finansowany
będzie z EFRR i FS, na co przeznaczone zostanie – ok. 39 proc. alokacji przypadającej dla Polski.
Wiemy już, iż ku końcowi zbliżając się prace nad zupełnie nowym programem
poświęconym cyfryzacji, którego nazwa to „Polska cyfrowa 2014–2020” (PO PC),
na który planuje się przeznaczyć 3 proc. funduszy UE. Finansowane będą tu projekty z zakresu włączenia społecznego, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, upowszechnienie wykorzystania technologii
cyfrowych i zapewnienie odpowiedniej, jakości treści i usług cyfrowych. PO PC
będzie siła napędową dla Polski, ponieważ cyfryzacja może stać się siłą napędową
dla Polski.
Nadal funkcjonować będzie program dla pięciu regionów Polski wschodniej. Na
wsparcie finansowe przede wszystkim inwestycji w zakresie infrastruktury z EFRR
będą mogły liczyć województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, na co planuje się przeznaczyć 3 proc. alokacji.
Program operacyjny o nazwie „Inteligentny Rozwój” (PO IR), związany z innowacyjnością, badaniami naukowymi i ich powiązaniem ze sferą przedsiębiorczości, będzie następcą kierowanego głównie do firm programu „Innowacyjna gospodarka”. Trzy obszary nowego programu to: wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji; podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury oraz wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Program finansowany będzie z EFRR, na co
planuje się przeznaczyć 10 proc. środków polskiej alokacji.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki zostaje zastąpiony przez nowy program
Wiedza Edukacja Rozwój, dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz do-
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brego rządzenia. Program finansowany będzie przez EFS i obejmie 4 proc. środków przeznaczonych na politykę spójności.
Nadal w nowej perspektywie finansowej UE dofinansowane będą projekty na
działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Na program ten planuje się zaledwie
1 proc. wszystkich środków.
Novum stanowić będzie przekazanie w zarządzanie na poziomie regionalnym
blisko 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na poziomie centralnym pozostanie zaledwie 25 proc. Na szczeblu krajowym EFS będzie finansował
działania ukierunkowane na zwalczanie różnego typu dyskryminacji; poprawę, jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa, modernizacji i wzmocnienia instytucji rynku pracy; inwestycji w zdolności instytucjonalne oraz efektywność administracji publicznej.
Natomiast na poziomie regionalnym dofinansowywane będą działania zapewniające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo; wspierające samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych
miejsc pracy; aktywną integracji; integrację społeczności marginalizowanych;
zwiększanie dostępności, wykorzystanie i jakoś technologii informacyjno-komunikacyjnych przez rozwój kultury informatycznej, inwestycji w e-integrację.
W polityce spójności na lata 2014–2020 bardziej widoczny będzie wymiar miejski. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Wdrożenie ZIT w Polsce zaprojektowano na obszarach
funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz zależnie od decyzji władz regionów
i zapisów kontraktów terytorialnych, w miastach o mniejszej wielkości.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument, dzięki któremu miasta
i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują
pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia)
zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim”, tzn. szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), precyzyjnie odpowiadające ich potrzebom.
Szersze zastosowanie znajdą również zwrotne instrumenty finansowe. W Polsce funkcjonują już takie instrumenty dofinansowywane ze środków unijnych jak
dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwrotne instrumenty finansowe w ramach inicjatywy Jeremie.
Zwrotne instrumenty finansowe, jak poręczenia kredytów czy preferencyjne
kredyty mają być stosowane na dużo większą skalę niż to było w ubiegłym okresie.
Umożliwi to efektywne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych prze-
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znaczonych na politykę spójności, uproszczenie systemu wdrażania programów,
a przede wszystkim ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.
Wsparcie zwrotne musi, bowiem w dużo większym stopniu zapewnić ułatwiony dostęp firm do kapitału przy maksymalnym uproszczeniu całego systemu wdrażania.
Podsumowując, pieniądze unijne będą inwestowane w dziedziny najbardziej
istotne z punktu widzenia kraju. Mieścić się będą w trzech obszarach: zwiększanie
konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej oraz
podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Środki na
transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji
kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.
Znacznie szerzej stosowane będą zwrotne instrumenty finansowe (m.in. kredyty,
poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców.
Już wiemy, ze dostępność funduszy UE nastąpi dopiero pod koniec 2014 r.
Przesunięcie to podyktowane jest opóźnieniem przyjęcia nowej perspektywy finansowej UE przez Radę Europejską. Prace Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju związane z opracowaniem nowych programów na lata 2014–2020 dobiegają
końca. Beneficjenci powinni, więc ten czas efektywnie wykorzystać, przygotowując
się do absorpcji środków wspólnotowych.
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Stan wdrażania funduszy europejskich
w perspektywie finansowej
2007–2013

Dokument przedstawia opis postępów wykorzystania środków UE w perspektywie
finansowej 2007–2013 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.1 Natomiast projektom realizowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został poświęcony osobny rozdział
w przygotowanym materiale.
Informacje przygotowane zostały w oparciu o dane zawarte w formularzach umów
o dofinansowanie zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym KSI
SIMIK 07-13. W systemie KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji inwestycji. W związku z powyższym, prezentowane dane zostały wyliczone w następujący sposób: w przypadku projektu realizowanego na terenie kilku powiatów woj. lubuskiego, kwota projektu
została podzielona przez liczbę powiatów. W przypadku projektu o zasięgu ogólnokrajowym, zostały wygenerowane wyłącznie kwoty dotyczące projektu z woj. lubuskiego.
W pierwszej części rozdziału dokonano podziału według projektów realizowanych
na obszarze woj. lubuskiego. Natomiast w drugiej części, aby sprawdzić aktywność lubuskich Beneficjentów, skupiono się wyłącznie na projektach realizowanych przez Beneficjentów mających siedzibę w woj. lubuskim.

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji
na wyższych poziomach podstawowych danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję
Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na lata 2007–2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia
ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W przypadku ww. czterech Programów Operacyjnych dane pochodzą wg stanu na dzień
31 sierpnia 2014 r.
1
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Część I
Projekty realizowane w woj. lubuskim (wszyscy Beneficjenci)
Od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach wyżej wymienionych czterech programów operacyjnych do 31 sierpnia 2014 r. podpisane zostały 2.934
umowy o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie woj. lubuskiego, z czego
zakończone projekty (wniosek o płatność końcową) to 1.923, natomiast projekty niezakończone to 1.011. Dotychczasowa wartość ogółem podpisanych umów wyniosła
11,6 mld zł, natomiast dofinansowanie UE 6,7 mld zł, jest to 2,48% kwoty rozdysponowanej w całym kraju.
Dla przykładu, w ramach LRPO wartość zakontraktowanych środków (podpisanych umów o dofinansowanie) stanowi ok. 94% dostępnych środków w ramach programu2.
Wykres 1. Wsparcie dla woj. lubuskiego (dofinansowanie UE w mln PLN) – wartość dofinansowania ze środków UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach programów
operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

W przeliczeniu na jednego mieszkańca w woj. lubuskim3 dofinansowanie UE wyniosło 6.572 zł i jest to kwota niższa od średniej krajowej stanowiącej 7.012 zł.
Miarą faktycznej konkurencyjności województwa (Beneficjentów z jego obszaru)
w staraniach o dofinansowanie dostępne dla podmiotów z całego kraju jest udział
w wykorzystaniu środków w ramach POIG, POIiŚ i komponentu krajowego POKL4.
Z tak określonej puli środków, województwo lubuskie dotychczas otrzymało 4,0 mld
zł, co stanowi 2,37% kwoty przypadającej na cały kraj. Jednocześnie kwota 4,0 mld zł
stanowi ok. 60% ogólnego dofinansowania UE w woj. lubuskim, pozostałe 40% to
środki z LRPO oraz regionalnej części POKL.

2
3
4

Dane pochodzą z KSI SIMIK 07-13 wg stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r.
Dane GUS, ludność według płci, województw, powiatów i gmin (2013 r.).
Komponent krajowy POKL – priorytety I–V.
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Tabela 1. Wsparcie dla województwa lubuskiego w ramach LRPO, POIG, POIŚ i POKL – liczba
i wartość ogółem oraz dofinansowanie UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego
w ramach programów operacyjnych
Dane dotyczące woj. lubuskiego5: liczba ludności – według danych z 31 grudnia 2013 r. województwo miało
1.021.470 mieszkańców (jedno z dwóch województw, obok opolskiego, o najmniejszej liczbie ludności zaledwie 2,65% ludności Polski), obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km² co stanowi 4,5% powierzchni
Polski.
Woj. lubuskie

Polska

Udział woj. lubuskiego

973

34 531

2,82%

wartość ogółem

3,7 mld zł

126,9 mld zł

2,92%

dofinansowanie UE

1,9 mld zł

69,3 mld zł

2,74%

107

2 505

4,27%

wartość ogółem

5,8 mld zł

222,8 mld zł

2,60%

dofinansowanie UE

3,4 mld zł

117,8 mld zł

2,89%

335

17 769

1,89%

wartość ogółem

1,1 mld zł

83,2 mld zł

1,32%

dofinansowanie UE

0,5 mld zł

38,9 mld zł

1,29%

1 519

46 844

3,24%

wartość ogółem

1,03 mld zł

52,5 mld zł

1,96%

dofinansowanie UE

0,9 mld zł

43,8 mld zł

2,05%

LRPO
liczba umów

POIiŚ
liczba umów

POIG
liczba umów

POKL
liczba umów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13.

Struktura wsparcia w województwie lubuskim w podziale na cztery Programy Operacyjne (wykres 2.) odbiega znacznie od struktury dla Polski. Zauważyć można w zasadzie przybliżony udział jedynie w przypadku LRPO i RPO (2pp) oraz POKL (3pp).
Uwagę zwracają w woj. lubuskim niższy o 6pp udział wydatków z POIG oraz wyższy
o 7pp udział wydatków POIiŚ.

5 Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r.
(stan z 31 grudzień 2013), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
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Wykres 2. Struktura dotychczasowego wsparcia UE ze względu na Programy – udział procentowy
dofinansowania UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w podziale na programy
operacyjne (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Województwo lubuskie

Polska
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

W ramach czterech Programów Operacyjnych (wykres 3.) największa wartość dofinansowania UE w ramach podpisanych umów w województwie lubuskim dotyczy POIiŚ (3,4 mld zł). Na drugiej pozycji znajduje się LRPO (1,9 mld zł), następnie POKL
(0,9 mld zł). Na ostatniej wśród liczących się programów operacyjnych pozycji, uplasował się POIG (0,5 mld zł).
Wykres 3. Wartość podpisanych umów w podziale na programy operacyjne wg stanu na 31 sierpnia 2014 r. (projekty realizowane na terenie woj. lubuskiego) – wartość ogółem i dofinansowanie
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w podziale na programy operacyjne
(LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
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Największa liczba umów o dofinansowanie podpisana została w ramach POKL
(1.519), następnie LRPO (973), POIG (335) oraz POIiŚ (107). Należy zauważyć, iż
w przypadku POIiŚ, pomimo najmniejszej liczby zawartych dotychczas umów o dofinansowanie, wartość realizowanych projektów w woj. lubuskim jest największa.
LRPO zapewnia środki UE na poziomie 1,9 mld zł (28% środków unijnych w województwie lubuskim).
Tabela 2. Dofinansowanie w podziale na powiaty (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych
na terenie woj. lubuskiego, wartość per capita w podziale na powiaty w poszczególnych programach operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Wartość
ogółem

pow. gorzowski

196

1 664 781 456,16

1 010 685 479,70

70376 1 442,00

190,77

12 236,13

492,33

14 361,22

pow. krośnieński

176

309 157 021,33

161 778 001,89

56627 1 100,99

178,83

856,45

720,64

2 856,91

pow. m. Gorzów Wlkp.

200

1 883 099 930,57

1 121 417 326,67

124344 1 652,79

345,76

6 679,30

340,83

9 018,67

pow. m. Zielona Góra

365

807 169 695,42

411 995 918,23

118405 1 639,22

548,17

853,49

438,66

3 479,55

pow. międzyrzecki

148

830786 193,16

505 780 053,87

58697

983,22

1 263,56

5 783,56

586,46

8 616,80

pow. nowosolski

198

842 018 910,76

411 404 820,61

87727 2 128,28

406,76

1 642,22

512,34

4 689,60

82

393 113 167,37

153 735 301,17

47318 1 703,61

128,27

897,63

519,48

3 248,98

114

310 189 609,17

146 235 546,15

50418

954,84

310,94

919,24

715,44

2 900,46

pow. słubicki
pow. strzelecko-drezdenecki
pow. sulęciński

DofinansowaLudność
nie UE
LRPO

Per capita

Liczba
umów

Nazwa powiatu

POIG

POIiŚ

POKL Ogółem

77

167 996 144,97

109 936 757,77

35768 2 240,26

267,58

20,24

545,53

3 073,61

129

857 851 659,95

536 003 883,49

56546 2 020,54

915,39

6 125,25

417,89

9 479,08

68

127 682 036,25

68 257 455,28

39434

947,13

236,91

11,41

535,48

1 730,93

pow. zielonogórski

314

1 436 456 143,93

929 561 942,94

94919 4 718,25

480,99

4 116,58

477,38

9 793,21

pow. żagański

210

621 861 930,05

312 708 599,86

81803 1 479,72

305,12

1 374,18

663,68

3 822,70

pow. żarski

178

698 819 885,70

321 060 652,95

99088

866,47

986,04

916,52

471,13

3 240,16

6 712 824 051,13 1 021 470 1 878,00

491,91

3 359,08

842,74

6 571,73

pow. świebodziński
pow. wschowski

woj. lubuskie*
Ogółem

479

657 347 155,46

2934

11 608 330 940,25

512 262 310,55

* projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub
powiatu
Wartość najwyższa
Wartość najniższa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13.

Projekt realizowany na terenie powiatu woj. lubuskiego
Dane przedstawione w Tabeli 2. dotyczą projektów realizowanych przez Beneficjentów pochodzących zarówno z woj. lubuskiego jak i spoza naszego regionu. Należy
zaznaczyć, że w większości przypadków miejscem realizacji jednego projektu jest obszar kilku powiatów. Ponadto, w przypadku 479 projektów nie wskazano w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu, co niewątpliwie utrudnia szczegółową
agregację danych.
Pomimo ww. trudności ustalono, że w ramach LRPO, POIG, POIiŚ oraz POKL do
końca sierpnia 2014 r. realizowane były 2.934 umowy. Najwięcej umów realizowanych
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było w pow. m. Zielona Góra (365 umów, co stanowi 12% sumy ogółem). Najmniejsza
liczba umów realizowana była w pow. wschowskim (68 umów, co stanowi 2,3% sumy
ogółem). Największa wartość ogółem podpisanych umów (blisko 1,9 mld zł) oraz największe dofinansowanie UE (ponad 1,1 mld zł) wystąpiło w pow. m. Gorzów Wlkp.
Jak pokażą przygotowane w dalszej części materiału informacje, na tak wysoki poziom
dofinansowania UE w północnej części woj. lubuskiego wpływ mają projekty realizowane w ramach krajowych Programów Operacyjnych:
• Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp. (372 mln zł),
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego
Gmin MG-6 (ponad 181 mln zł),
• Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica (13 mln zł),
• Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.,
ul. Małyszyńska 180 (11,3 mln zł).
Porównując udział procentowy dofinansowania UE przypadający na dany powiat
(wykres 4.), można stwierdzić, że zdecydowanymi liderami są pow. m. Gorzów Wlkp.
(17%), pow. gorzowski (15%) oraz pow. zielonogórski (14%). Ostatnią pozycję zajmuje pow. wschowski (1%).
Wykres 4. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (6 712 824 051,13 zł = 100%) – udział procentowy dofinansowania UE
wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach programów operacyjnych (LRPO,
POIG, POIŚ i POKL) przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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ƉŽǁ͘ŵ͘ŝĞůŽŶĂ'ſƌĂ
ϲй

ƉŽǁ͘ŵ͘'ŽƌǌſǁtůŬƉ͘
ϭϳй

* Projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub
powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Część I. Projekty realizowane w woj. lubuskim (wszyscy Beneficjenci)

Dofinansowanie per capita
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość projektów współfinansowanych dotychczas
z funduszy unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu, pierwsze miejsce zajmuje powiat gorzowski ponad 14 tys. zł, natomiast na ostatnim miejscu znajduje się powiat wschowski 1,7 tys. zł.
Średnia dla województwa wynosi 6,5 tys. zł na jednego mieszkańca. Tylko w pięciu
powiatach osiągnięto wartość wyższą od średniej w województwie: p. gorzowski, p. zielonogórski, p. świebodziński, m. Gorzów Wlkp. oraz p. międzyrzecki. Sytuację w tym
zakresie obrazuje poniższy wykres.
Wykres 5. Dofinansowanie przypadające na 1 mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) przypadająca na poszczególne powiaty woj. lubuskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 3. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania UE
wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego, wartość per capita w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) przypadająca na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
Nazwa powiatu
pow. gorzowski
pow. zielonogórski
pow. świebodziński
pow. m. Gorzów Wlkp.
pow. międzyrzecki

Dofinansowanie UE
(PLN)

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

1 010 685 479,70

16%

70 376

14 361,22

8,3

929 561 942,94

15%

94 919

9 793,21

5,7

536 003 883,49

9%

56 546

9 479,08

5,5

1 121 417 326,67

18%

124 344

9 018,67

5,2

505 780 053,87

8%

58 697

8 616,80

5,0
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Dofinansowanie UE
(PLN)

Nazwa powiatu

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

pow. nowosolski

411 404 820,61

7%

87 727

4 689,60

2,7

pow. żagański

312 708 599,86

5%

81 803

3 822,70

2,2

pow. m. Zielona Góra

411 995 918,23

6%

118 405

3 479,55

2,0

pow. słubicki

153 735 301,17

2%

47 318

3 248,98

1,9

pow. żarski

321 060 652,95

5%

99 088

3 240,16

1,9

pow. sulęciński

109 936 757,77

2%

35 768

3 073,61

1,8

pow. strzelecko-drezdenecki

146 235 546,15

2%

50 418

2 900,46

1,7

pow. krośnieński

161 778 001,89

3%

56 627

2 856,91

1,7

pow. wschowski

68 257 455,28

1%

39 434

1 730,93

1,0

projekty powyżej średniej w woj. lubuskim, zarówno dofinansowanie UE jak i per capita

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Najwięcej, bo ponad 1,1 mld zł wartości wsparcia unijnego trafiło do powiatu miasto Gorzów Wlkp., co stanowi 18% udziału przypadającego na województwo. Natomiast p. gorzowski, wyróżnia się jeśli chodzi o kwotę dofinansowania przypadającą na
jednego mieszkańca 14.361,22 zł. Jest to 8,3 razy więcej od kwoty dofinansowania przypadającego na mieszkańca w powiecie wschowskim – absorbującym najmniej środków
unijnych zarówno w ujęciu per capita jak i w wartościach rzeczywistych (jedynie 1%).
Wykres 6. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego, wartość per capita w ramach programów
operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) przypadające na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
ϭϲϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽǁ͘ŐŽƌǌŽǁƐŬŝ

ϭϰϬϬϬ͕ϬϬ

WĞƌĐĂƉŝƚĂ ;ƚǇƐ͘ǌųͿ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽǁ͘ǌŝĞůŽŶŽŐſƌƐŬŝ

ƉŽǁ͘ƑǁŝĞďŽĚǌŝŷƐŬŝ
ϭϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬϬ͕ϬϬ

ƉŽǁ͘ŵŝħĚǌǇƌǌĞĐŬŝ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ƉŽǁ͘ŶŽǁŽƐŽůƐŬŝ

ƉŽǁ͘ǏĂŐĂŷƐŬŝ
ƉŽǁ͘ƐųƵďŝĐŬŝ

ϰϬϬϬ͕ϬϬ

ƉŽǁ͘ŵ͘'ŽƌǌſǁtůŬƉ͘
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ϮϬϬϬ͕ϬϬ
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ƉŽǁ͘ƐƚƌǌĞůĞĐŬŽͲ
ĚƌĞǌĚĞŶĞĐŬŝ
ƉŽǁ͘ǁƐĐŚŽǁƐŬŝ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬ͕ϬϬ
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Średnia per capita 5,736 zł

Średnie dofinansowanie UE 443 mln. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Kierunki interwencji
W ramach polityki spójności, kierunkiem wsparcia konsumującym najwięcej dofinansowania w województwie jest transport ok. 52% Największym projektem realizowanym w województwie w ramach POIiŚ jest Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Gorzów Wlkp. – Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów (beneficjent: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie) z kwotą dofinansowania
1,57 mld zł. Kolejną pozycję wśród kierunków interwencji, ale już tylko z ok. 15%
udziałem, zajmują B+R, ochrona środowiska, a następnie energia 6,7%, infrastruktura społeczna 4,0%, społeczeństwo informacyjne 3,3%, turystyka i rewitalizacja miast
i wsi po 1,4%, stawkę zamyka kultura 1,1%.
Wykres 7. Wartość dofinansowania dla woj. lubuskiego w podziale na kierunki interwencji – udział
procentowy dofinansowania UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach
programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) w podziale na kierunek wsparcia
dƌĂŶƐƉŽƌƚϱϮ͕Ϯй

нZ͕ŝŶŶŽǁĂĐũĞŝ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑđ
ϭϱ͕ϲй

^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞϯ͕ϯй

KĐŚƌŽŶĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
ϭϰ͕Ϯй
ŶĞƌŐŝĂϲ͕ϳй

dƵƌǇƐƚǇŬĂϭ͕ϰй
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ǁƐŝϭ͕ϰй

<ƵůƚƵƌĂϭ͕ϭй

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Obszary wsparcia
Z zestawienia projektów dofinansowanych w ramach polityki spójności wynika, że
znacząca część środków unijnych w woj. lubuskim trafia na obszary miejskie (wykres 8.). Co ciekawe, w ujęciu na jednego mieszkańca miasto/wieś współczynnik per
capita jest niemal identyczny i wynosi odpowiednio 1.846 zł (miasto)/1.831 zł (wieś)6.
Szacunki są stosunkowo ogólne, gdyż znacząca liczba projektów jest w ramach KSI oznaczona kodem terytorialnym „nie dotyczy”, co uniemożliwia ich przyporządkowanie. Dane GUS,
ludność według płci, województw, powiatów i gmin (Dane roczne 2014 r.). Liczba ludności
w Miastach 644 970, Wieś 376 500.
6
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Wykres 8. Dotychczasowe wsparcie UE w woj. lubuskim w podziale na obszary miejskie i wiejskie – wartość dofinansowania UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach
programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) w podziale na obszary miejskie i wiejskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Część II
Projekty realizowane przez Beneficjentów z województwa lubuskiego
W niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące projektów realizowanych
przez Beneficjentów pochodzących wyłącznie z województwa lubuskiego. Należy zauważyć, że wielu beneficjentów realizowało jeden projekt na terenie kilku powiatów.
W związku z powyższym, prezentowane dane zostały wyliczone w następujący sposób:
w przypadku projektu realizowanego na terenie kilku powiatów woj. lubuskiego, kwota projektu została podzielona przez liczbę powiatów.
Łącznie podpisanych zostało 2.490 umów o dofinansowanie przez 1.336 Beneficjentów. Wartość ogółem podpisanych umów to 6,3 mld zł, natomiast dofinansowanie
UE ponad 3,5 mld zł (56%). Do końca sierpnia 2014 r. najwięcej środków UE, bo
1,8 mld zł, trafiło do lubuskich Beneficjentów za pośrednictwem LRPO, natomiast
w POKL 0,7 mld zł, a w POIiŚ 0,6 mld zł. Zaledwie 0,3 mld zł pochodzi z POIG.
Tabela 4. Projekty realizowane przez Beneficjentów z województwa lubuskiego – liczba beneficjentów, liczba i wartość umów realizowanych przez beneficjentów z woj. lubuskiego w podziale
na programy operacyjne (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Nazwa
Programu

Liczba Beneficjentów

Liczba
umów

Wartość ogółem
PLN

%

Dofinansowanie UE
PLN

%

LRPO

392

941

3 297 255 927,99

52,22%

1 780 441 912,95

50,22%

POIG

217

309

794 719 926,54

12,59%

375 320 388,68

10,59%

POIiŚ

40

52

1 388 736 619,78

21,99%

688 337 973,50

19,41%

POKL

538

1 188

833 537 784,08

13,20%

701 342 848,33

19,78%

SUMA

1 187

2 490

6 314 250 258,39

100,00%

3 545 443 123,46

100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Najpopularniejszym Programem Operacyjnym wśród lubuskich Beneficjentów
pod względem liczby zawartych umów jest POKL (1.188 podpisanych umów przez
538 Beneficjentów). W ramach POKL dominują Beneficjenci z powiatu m. Zielona Góra (329 podpisanych umów, ok. 28%), na drugim miejscu powiat m. Gorzów
Wlkp. (135 podpisanych umów, ok. 11%), kolejny to powiat żagański (85 umów,
ok. 7%). Na ostatnim miejscu znajduje się powiat wschowski, w którym podpisano
zaledwie 28 umów o dofinansowanie (2%).
W ramach LRPO (941 podpisanych umów przez 392 Beneficjentów) najwięcej
umów zawarli Beneficjenci pochodzący z powiatu m. Zielona Góra (284 podpisane
umowy, ok. 30%). Znajdujący się na drugim miejscu Beneficjenci z pow. m. Gorzów
Wlkp. podpisali 99 umów (ok. 11%). Tabelę zamyka powiat wschowski – 15 umów
o dofinansowanie (ok. 2%).
W ramach POIG podpisanych zostało 309 umów przez 217 Beneficjentów. Największa liczba Beneficjentów pochodzi z powiatu m. Zielona Góra (124 podpisane
umowy, ok. 40%). Znajdujący się na drugim miejscu Beneficjenci z powiatu m. Gorzów Wlkp. podpisali 39 umów (ok. 13%). Tabelę zamyka powiat słubicki (2 podpisane
umowy o dofinansowanie, ok. 1%).
Najmniejszą popularnością wśród lubuskich Beneficjentów cieszy się POIiŚ
(52 podpisane umowy przez 40 Beneficjentów). W ramach POIiŚ dominują Beneficjenci z powiatu gorzowskiego oraz pow. m. Zielona Góra (po 9 podpisanych umów,
ok. 17%), na drugim miejscu powiat m. Gorzów Wlkp. (8 umów, ok. 15%). Natomiast
w powiecie sulęcińskim, wschowskim oraz zielonogórskim podpisano po 1 umowie
o dofinansowanie.
Tabela 5. Dofinansowanie w podziale na powiaty (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych
przez beneficjentów woj. lubuskiego, wartość per capita w poszczególnych programach operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) w podziale na powiaty
Nazwa powiatu

Liczba
umów

Wartość
ogółem

Dofinansowanie UE

Ludność

Per capita
LRPO

POIG

POIiŚ

POKL

Ogółem

pow. gorzowski

113

196 440 705,62

96 295 668,11

70376

638,21

111,44

362,08

256,57

1 368,30

pow. krośnieński

109

172 487 469,09

99 789 738,65

56627

617,71

36,30

507,09

601,12

1 762,23

pow. m. Gorzów
Wlkp.

281

1 014 137 521,45

510 613 833,50

124344

1 719,49

396,00

1 311,43

679,54

4 106,46

pow. m. Zielona
Góra

746

1 988 963 329,17

1 278 575 796,67

118405

6 651,96

790,64

1 266,57

2 089,16

10 798,33

pow. międzyrzecki

125

143 005 792,00

85 491 810,90

58697

795,27

115,95

4,70

540,57

1 456,49

pow. nowosolski

158

568 068 008,49

296 291 915,89

87727

1 329,93

411,35

1 088,00

548,14

3 377,43

pow. słubicki

72

128 731 632,23

85 697 281,30

47318

1 043,15

92,27

82,88

592,79

1 811,09

pow. strzelecko-drezdenecki

99

157 636 661,41

90 154 861,40

50418

738,30

307,34

95,43

647,09

1 788,15

pow. sulęciński
pow. świebodziński

75

131 071 364,35

83 955 695,65

35768

1 437,92

224,13

146,48

538,70

2 347,23

121

239 308 251,96

133 704 475,69

56546

1 479,79

412,93

17,54

454,26

2 364,53
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Liczba
umów

Wartość
ogółem

Dofinansowanie UE

Ludność

Per capita
LRPO

POIG

POIiŚ

POKL

52

89 591 223,44

47 158 086,59

39434

488,09

231,79

13,03

462,95

1 195,87

pow. zielonogórski

188

330 100 806,36

183 522 359,04

94919

1 638,22

132,77

3,82

158,65

1 933,46

pow. żagański

173

432 508 263,23

215 596 441,90

81803

719,34

260,68

1 045,86

609,67

2 635,56

pow. żarski

178

722 199 229,59

338 595 158,17

99088

812,23

861,65

1 251,26

491,97

3 417,12

2490

6 314 250 258,39

3 545 443 123,46

1 021 470

1 743,02

367,43

673,87

686,60

3 470,92

pow. wschowski

Ogółem

Wartość najwyższa

Ogółem

Wartość najniższa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Dofinansowanie per capita
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość projektów współfinansowanych dotychczas
z funduszy unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu, pierwsze miejsce zajmuje powiat m. Zielona Góra ponad 10 tys. zł, natomiast na ostatnim miejscu znajduje się
powiat wschowski 1,2 tys. zł.
Średnia dla województwa wynosi ok. 3,5 tys. zł. Tylko w dwóch powiatach osiągnięto wartość wyższą od średniej w województwie: p. m. Gorzów Wlkp. oraz p. m. Zielona
Góra. Sytuację w tym zakresie obrazuje poniższy wykres.
Wykres 9. Dofinansowanie przypadające na 1 mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych przez beneficjentów woj. lubuskiego w ramach
programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL) przypadająca na poszczególne powiaty
woj. lubuskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Część II. Projekty realizowane przez Beneficjentów z województwa lubuskiego

265

Wykres 10. Różnica w dofinansowaniu na 1 mieszkańca powiatu (pow. m. Zielona Góra =
100%) – dofinansowanie UE per capita wg powiatów woj. lubuskiego w ramach programów
operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
ƉŽǁ͘ǁƐĐŚŽǁƐŬŝ ϭϭϵϱ͕ϴϳ
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ϴϰϯϯ͕ϴϬ
ϴϭϲϮ͕ϳϳ
ϳϰϮϬ͕ϴϵ
ϳϯϴϭ͕Ϯϭ
ϲϲϵϭ͕ϴϲ
ϭϬϳϵϴ͕ϯϯ

ϰϬй

ϲϬй

ϴϬй

ϭϬϬй

ƌſǏŶŝĐĂǁƉĞƌĐĂƉŝƚĂ

Średnia per capita 3.470,92 zł (co stanowi ok. 32% przy założeniu, że 100% pow. m. Zielona Góra
10.798,33 zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

NUTS 3 Beneficjenci Powiatów Podregionu Gorzowskiego
Liczba podpisanych umów
765
Wartość podpisanych umów
1 771 023 677,06 PLN
Dofinansowanie UE
952 209 150,86 PLN
Średnie dofinansowanie
54%
Dofinansowanie per capita w Podregionie
2 460,99 PLN
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Tabela 6. Dofinansowanie w podziale na powiaty podregionu gorzowskiego (PLN) – liczba i wartość dofinansowania wg umów realizowanych przez beneficjentów podregionu gorzowskiego,
wartość per capita, w podziale na powiaty podregionu, w ramach programów operacyjnych
(LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Nazwa powiatu

Liczba
umów

Wartość ogółem Dofinansowanie UE
(PLN)
(PLN)

Ludność

Per capita

pow. gorzowski

113

196 440 705,62

96 295 668,11

70 376

1 368,30

pow. m. Gorzów Wlkp.

281

1 014 137 521,45

510 613 833,50

124 344

4 106,46

pow. międzyrzecki

125

143 005 792,00

85 491 810,90

58 697

1 456,49

pow. słubicki

72

128 731 632,23

85 697 281,30

47 318

1 811,09

pow. strzelecko-drezdenecki

99

157 636 661,41

90 154 861,40

50 418

1 788,15

pow. sulęciński

75

131 071 364,35

83 955 695,65

35 768

2 347,23

765

1 771 023 677,06

952 209 150,86

386 921

2 460,99

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Wykres 11. Różnica w dofinansowaniu na 1 mieszkańca powiatu podregionu gorzowskiego
(pow. m. Gorzów Wlkp. = 100%) – dofinansowanie UE per capita wg powiatów podregionu
gorzowskiego w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
ƉŽǁ͘ŐŽƌǌŽǁƐŬŝ

ϭϯϲϴ͕ϯϬ

ƉŽǁ͘ŵŝħĚǌǇƌǌĞĐŬŝ

ϭϰϱϲ͕ϰϵ

Ϯϳϯϴ͕ϭϲ
Ϯϲϰϵ͕ϵϳ

ƉŽǁ͘ƐƚƌǌĞůĞĐŬŽͲĚƌĞǌĚĞŶĞĐŬŝ

ϭϳϴϴ͕ϭϱ

Ϯϯϭϴ͕ϯϭ

ƉŽǁ͘ƐųƵďŝĐŬŝ

ϭϴϭϭ͕Ϭϵ

ϮϮϵϱ͕ϯϳ

ƉŽǁ͘ƐƵůħĐŝŷƐŬŝ

Ϯϯϰϳ͕Ϯϯ

ϭϳϱϵ͕Ϯϯ

ƉŽǁ͘ŵ͘'ŽƌǌſǁtůŬƉ͘

ϰϭϬϲ͕ϰϲ

Ϭй

ϮϬй
ƉĞƌĐĂƉŝƚĂ

ϰϬй

ϲϬй

ϴϬй

ϭϬϬй

ƌſǏŶŝĐĂǁƉĞƌĐĂƉŝƚĂ

Średnia per capita 2.460,99 zł (co stanowi ok.60% przy założeniu, że 100% pow. m. Gorzów Wlkp.
4.106,46 zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Część II. Projekty realizowane przez Beneficjentów z województwa lubuskiego
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NUTS 3 Beneficjenci Powiatów Podregionu Zielonogórskiego
Liczba podpisanych umów
1 725
Wartość podpisanych umów
4 543 226 581,33 PLN
Dofinansowanie UE
2 593 233 972,60 PLN
Średnie dofinansowanie
57%
Dofinansowanie per capita w Podregionie
4 086,74 PLN

Tabela 7. Dofinansowanie w podziale na powiaty podregionu zielonogórskiego (PLN) – liczba
i wartość dofinansowania umów realizowanych przez beneficjentów podregionu zielonogórskiego, wartość per capita, w podziale na powiaty podregionu, w ramach programów operacyjnych
(LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Liczba
umów

Wartość ogółem
(PLN)

pow. krośnieński

109

172 487 469,09

pow. m. Zielona Góra

746

pow. nowosolski
pow. świebodziński

Nazwa powiatu

Dofinansowanie UE
(PLN)

Ludność

Per capita

99 789 738,65

56 627

1 762,23

1 988 963 329,17

1 278 575 796,67

118 405

10 798,33

158

568 068 008,49

296 291 915,89

87 727

3 377,43

121

239 308 251,96

133 704 475,69

56 546

2 364,53

52

89 591 223,44

47 158 086,59

39 434

1 195,87

pow. zielonogórski

188

330 100 806,36

183 522 359,04

94 919

1 933,46

pow. żagański

173

432 508 263,23

215 596 441,90

81 803

2 635,56

pow. żarski

178

722 199 229,59

338 595 158,17

99 088

3 417,12

1 725

4 543 226 581,33

2 593 233 972,60

634 549

4 086,74

pow. wschowski

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

268

Z AŁĄCZNIK

Wykres 12. Różnica w dofinansowaniu na 1 mieszkańca powiatu podregionu zielonogórskiego
(pow. m. Zielona Góra = 100%) – dofinansowanie UE per capita wg powiatów podregionu zielonogórskiego w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
ƉŽǁ͘ǁƐĐŚŽǁƐŬŝ ϭϭϵϱ͕ϴϳ

ϵϲϬϮ͕ϰϱ

ƉŽǁ͘ŬƌŽƑŶŝĞŷƐŬŝ

ϭϳϲϮ͕Ϯϯ

ϵϬϯϲ͕ϭϬ

ƉŽǁ͘ǌŝĞůŽŶŽŐſƌƐŬŝ

ϭϵϯϯ͕ϰϲ

ϴϴϲϰ͕ϴϲ

ƉŽǁ͘ƑǁŝĞďŽĚǌŝŷƐŬŝ

Ϯϯϲϰ͕ϱϯ

ƉŽǁ͘ǏĂŐĂŷƐŬŝ

ϴϰϯϯ͕ϴϬ

Ϯϲϯϱ͕ϱϲ

ƉŽǁ͘ŶŽǁŽƐŽůƐŬŝ

ϯϯϳϳ͕ϰϯ

ƉŽǁ͘ǏĂƌƐŬŝ

ϯϰϭϳ͕ϭϮ

ϴϭϲϮ͕ϳϳ
ϳϰϮϬ͕ϴϵ
ϳϯϴϭ͕Ϯϭ

ƉŽǁ͘ŵ͘ŝĞůŽŶĂ'ſƌĂ

ϭϬϳϵϴ͕ϯϯ

Ϭй

ϮϬй
ƉĞƌĐĂƉŝƚĂ

ϰϬй

ϲϬй

ϴϬй

ϭϬϬй

ƌſǏŶŝĐĂǁƉĞƌĐĂƉŝƚĂ

Średnia per capita 4.086,74 zł (co stanowi ok. 38% przy założeniu, że 100% pow. m. Zielona Góra 10.798,33 zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Podsumowując zebrane informacje w podziale na NUTS Gorzowski oraz Zielonogórski stwierdzono, iż więcej umów podpisali beneficjenci mający swoją siedzibę w południowej części województwa lubuskiego.
Tabela 8. Dofinansowanie w podziale na podregiony (PLN) – liczba i wartość dofinansowania
umów realizowanych przez beneficjentów, wartość per capita w podziale na podregiony woj.
lubuskiego w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Nazwa powiatu
podregion gorzowski
podregion zielonogórski
Różnica

Liczba
umów

Wartość ogółem
(PLN)

Dofinansowanie UE
(PLN)

Ludność

Per capita

765

1 771 023 677,06

952 209 150,86

386 921

2 460,99

1 725
–960

4 543 226 581,33
–2 772 202 904,00

2 593 233 972,60
–1 641 024 822

634 549
–247 628

–1 626,00

4 086,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 9. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania
UE wg umów realizowanych przez beneficjentów woj. lubuskiego, wartość per capita w podziale
na powiaty województwa w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
Nazwa powiatu
pow. m. Zielona Góra
pow. m. Gorzów Wlkp.
pow. żarski
pow. nowosolski
pow. żagański

Dofinansowanie UE
(PLN)
1 278 575 796,67
510 613 833,50
338 595 158,17
296 291 915,89
215 596 441,90

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

36%
14%
10%
8%

118 405
124 344
99 088
87 727

10 798,33
4 106,46
3 417,12
3 377,43

9,00
3,40
2,90
2,80

6%

81 803

2 635,56

2,20
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Nazwa powiatu

Dofinansowanie UE
(PLN)

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

133 704 475,69

4%

56 546

2 364,53

2,00

83 955 695,65

2%

35 768

2 347,23

2,00

183 522 359,04

5%

94 919

1 933,46

1,60

pow. słubicki

85 697 281,30

2%

47 318

1 811,09

1,50

pow. strzelecko-drezdenecki

90 154 861,40

3%

50 418

1 788,15

1,50

pow. krośnieński

99 789 738,65

3%

56 627

1 762,23

1,50

pow. międzyrzecki

85 491 810,90

2%

58 697

1 456,49

1,20

pow. gorzowski

96 295 668,11

3%

70 376

1 368,30

1,10

pow. wschowski

47 158 086,59

39 434

1 195,87

1,00

pow. świebodziński
pow. sulęciński
pow. zielonogórski

projekty powyżej średniej w woj. lubuskim, zarówno dofinansowanie UE jak i per capita

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Najwięcej, bo ponad 1,2 mld zł wartości wsparcia unijnego uzyskali beneficjenci z powiatu miasto Zielona Góra, co stanowi 36% udział przypadający na województwo. Również ten sam powiat wyróżnia się, jeśli chodzi o kwotę dofinansowania przypadającą na
jednego mieszkańca 10.798,33 zł. Jest to 9 razy więcej od kwoty dofinansowania przypadającego na mieszkańca w powiecie wschowskim – absorbującym najmniej środków
unijnych zarówno w ujęciu per capita jak i w wartościach rzeczywistych (jedynie 1%).
Wykres 13. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania
UE wg umów realizowanych przez beneficjentów woj. lubuskiego, wartość per capita w podziale
na powiaty województwa, w ramach programów operacyjnych (LRPO, POIG, POIŚ i POKL)
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽǁ͘ŵ͘ŝĞůŽŶĂ'ſƌĂ

WĞƌĐĂƉŝƚĂ ;ƚǇƐ͘ǌųͿ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬϬ͕ϬϬ

ƉŽǁ͘ŵ͘'ŽƌǌſǁtůŬƉ͘
ƉŽǁ͘ŶŽǁŽƐŽůƐŬŝ
ϰϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽǁ͘ƑǁŝĞďŽĚǌŝŷƐŬŝ
ƉŽǁ͘ǏĂƌƐŬŝ
ƉŽǁ͘ƐƵůħĐŝŷƐŬŝ
ƉŽǁ͘ǏĂŐĂŷƐŬŝ
ƉŽǁ͘ƐųƵďŝĐŬŝ
ƉŽǁ͘ǌŝĞůŽŶŽŐſƌƐŬŝ
ϮϬϬϬ͕ϬϬ
ƉŽǁ͘ƐƚƌǌĞůĞĐŬŽͲ
ƉŽǁ͘ŬƌŽƑŶŝĞŷƐŬŝ
ĚƌĞǌĚĞŶĞĐŬŝ
ƉŽǁ͘ǁƐĐŚŽǁƐŬŝ
ƉŽǁ͘ŵŝħĚǌǇƌǌĞĐŬŝ
ƉŽǁ͘ŐŽƌǌŽǁƐŬŝ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϬϬ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞh ;ŵůŶǌųͿ


Średnia per capita 2.883 zł

Średnie dofinansowanie UE 253 mln. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Na podstawie analizy danych przedstawionych na wykresie 13. wynika, że korzystnie pod względem absorpcji środków UE wypadają Beneficjenci z czterech powiatów
woj. lubuskiego: p. m. Zielona Góra, p. m. Gorzów Wlkp., p. żarski oraz p. nowosolski,
których wyniki plasują się powyżej średniej dla województwa. Zdecydowanym liderem
spośród wszystkich beneficjentów z powiatów woj. lubuskiego są beneficjenci p. m.
Zielona Góra. Na kolejnych miejscach pod względem poziomu per capita poziom
zróżnicowania jest już mniej zauważalny i nie przekracza 4:1.
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Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie
warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych
obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami
i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.
W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2007–2013 zaplanowano, iż do
województwa lubuskiego dzięki środkom z LRPO trafi kwota ponad 494 mln euro.
W konsekwencji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, województwo może liczyć na
ok. 483 euro. Dotychczas podpisano umowy na kwotę 459 mln euro7 (ok. 93% alokacji), co na jednego mieszkańca stanowi kwotę 449 euro. Ponadto, w województwie lubuskim mogą być realizowane projekty w ramach pozostałych krajowych programów
operacyjnych POIG, POIiŚ oraz POKL (o czym w dalszej części dokumentu), tu jednak nie ma gwarantowanej dla województwa kwoty, a o środki trzeba konkurować
z wnioskodawcami z pozostałych regionów.
Absorpcja środków UE przez Beneficjentów w województwie lubuskim w ramach LRPO
Ogółem w województwie lubuskim w ramach LRPO podpisano 973 umowy o dofinansowanie:
• wartość ogółem 3.670.306.740,09 PLN,
• dofinansowanie UE 1.918.317.784,76 PLN (52%),
• dofinansowanie per capita 1.878,00 PLN,
• projekt zakończony (wniosek o płatność końcową)/niezakończony 696/277.
W tym projekty realizowane przez 392 Beneficjentów mających siedzibę w województwie lubuskim:
• podpisanych umów o dofinansowanie – 941, co stanowi 97% wszystkich umów
realizowanych w woj. lubuskim,
• wartość ogółem – 3.297.255.927,99 PLN, co stanowi 90% wartości projektów
realizowanych w woj. lubuskim,
• dofinansowanie UE – 1.780.441.912,95 PLN, co stanowi 93% wartości dofinansowania uzyskanego dla projektów realizowanych w woj. lubuskim,
• dofinansowanie UE per capita 1.743,02 PLN.

7

Wg kursu z dnia 19 września 2014 r., 1 euro = 4,1812 PLN.
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Tabela 10. Priorytety LRPO – liczba i wartość umów realizowanych w woj. lubuskim w ramach
LRPO w podziale na priorytety programu
Numer Priorytetu LRPO

Liczba
umów

Wartość ogółem
PLN

%

I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.

123

1 066 929 472,47

29%

667 393 839,06

35%

II. Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.

571

1 039 862 691,36

28%

426 504 737,47

22%

III. Ochrona i zarządzanie zasobami
środowiska przyrodniczego.

134

508 520 024,27

14%

331 562 866,41

17%

IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.

98

537 086 710,63

15%

292 146 670,07

15%

V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

18

451 695 970,93

12%

144 429 582,78

8%

VI. Pomoc techniczna.
SUMA

Dofinansowanie UE
PLN

%

29

66 211 870,43

2%

56 280 088,97

3%

973

3 670 306 740,09

100%

1 918 317 784,76

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 11. Dofinansowanie w podziale na powiaty LRPO (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego oraz przez beneficjentów województwa w ramach LRPO
w podziale na powiaty

Nazwa powiatu

Projekt realizowany na terenie powiatu woj.
Projekt realizowany przez Beneficjenta
lubuskiego
z powiatu woj. lubuskiego
Dofinansowanie
Dofinansowanie
Liczba Wartość ogółem
Liczba Wartość ogółem
UE
UE
umów
PLN
umów
PLN
PLN
PLN

pow. gorzowski

58

234 451 006,12

101 481 875,89

37

109 139 948,02

pow. krośnieński

60

136 036 298,06

62 345 864,65

54

74 815 481,48

34 979 014,37

pow. m. Gorzów Wlkp.

95

477 149 027,82

205 514 113,22

99

508 465 553,60

213 808 861,25

pow. m. Zielona Góra

169

434 049 648,24

194 091 842,08

284

1 219 858 752,13

787 625 077,15

pow. międzyrzecki

43

123 639 939,53

57 711 875,12

41

95 242 813,37

46 680 206,58

pow. nowosolski

75

375 108 769,26

186 707 918,74

65

252 510 445,20

116 670 735,56

pow. słubicki

29

120 887 080,11

80 611 397,28

24

77 071 243,35

49 359 828,01

pow. strzelecko-drezdenecki

37

98 251 080,40

48 141 284,94

34

75 841 298,61

37 223 566,43

44 914 430,69

pow. sulęciński

23

129 969 387,48

80 129 490,41

22

84 162 639,47

51 431 427,95

pow. świebodziński

50

218 326 346,64

114 253 514,84

45

146 493 338,30

83 676 399,89

pow. wschowski

24

76 676 914,77

37 349 178,14

15

42 150 560,95

19 247 470,67

pow. zielonogórski

152

700 507 349,63

447 851 677,25

87

291 394 480,69

155 497 981,34

pow. żagański

82

240 774 326,23

121 045 893,84

66

135 569 181,69

58 844 439,40

pow. żarski

66

196 579 000,80

85 856 363,14

68

184 540 191,13

80 482 473,66

woj. lubuskie*

10

107 900 565,00

95 225 495,23

0

0,00

0,00

SUMA

973

3 670 306 740,09 1 918 317 784,76

941

3 297 255 927,99 1 780 441 912,95

* projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub
powiatu
Wartość najwyższa
Wartość najniższa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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W ramach LRPO podpisano 32 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami mającymi swoją siedzibę poza woj. lubuskim (wartość ogółem: 373.050.812,10 PLN, w tym
dofinansowanie UE: 137.875.871,81 PLN).
Wykres 14. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (1.918.317.784,76 zł = 100%) – udział procentowy dofinansowania
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach LRPO przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Wykres 15. Dofinansowanie ze środków UE przypadające na mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach LRPO przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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średnia per capita w woj. lubuskim (1.878 zł)
* uwzględnia kwotę dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Beneficjentów bez wskazania
w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (w skali kraju
lub na poziomie międzynarodowym). W ramach POIG wsparcie mogą otrzymać
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe, które chcą pomóc firmom we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Ponadto POIG
finansuje duże projekty, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Ważne jest, aby firma, która chce pozyskać
środki z POIG chciała realizować projekt związany z innowacyjnością produktową
(wytworzenie nowego, lepszego produktu), procesową (wytworzenie produktu w inny,
nowocześniejszy sposób), marketingową lub organizacyjną. Należy pamiętać, że w ramach POIG nie jest wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym.
Tego rodzaju innowacyjne projekty (tzn. o zasięgu lokalnym i regionalnym) są finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.
Głównym celem POIG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności
przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Absorpcja środków UE przez beneficjentów w województwie lubuskim w ramach
POIG
Ogółem w województwie lubuskim w ramach POIG podpisano 335 umów o dofinansowanie:
• wartość ogółem 1.094.196.864,24 PLN,
• dofinansowanie UE 502.471.292,56 PLN (46%),
• dofinansowanie per capita 491,91 PLN,
• projekt zakończony (wniosek o płatność końcową)/niezakończony 159/176.
W tym projekty realizowane przez 217 Beneficjentów, mających siedzibę w woj.
lubuskim:
• podpisanych umów o dofinansowanie 309, co stanowi 92% wszystkich umów
realizowanych w woj. lubuskim,
• wartość ogółem – 794.719.926,54 PLN, co stanowi 73% wartości projektów realizowanych w woj. lubuskim,
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• dofinansowanie UE – 375.320.388,68 PLN, co stanowi 75% wartości dofinansowania uzyskanego dla projektów realizowanych w woj. lubuskim,
• dofinansowanie UE per capita 367,43 PLN.
Tabela 12. Priorytety POIG – liczba i wartość umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego
w ramach POIG w podziale na priorytety programu
Ilość Wartość ogółem
umów
(PLN)

Oś priorytetowa
I.

Badania i rozwój nowoczesnych
technologii

19

II.

Infrastruktura sfery B+R

–

III. Kapitał dla innowacji

Dofinansowanie UE
(PLN)

%

%

100 890 672,38

9,0%

47 536 419,18

9,5%

0,00

–

0,00

–

3

4 088 898,11

0,4%

3 358 331,39

0,6%

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

56

828 805 545,17

76%

350 290 192,10

70,0%

V.

Dyfuzja Innowacji

33

5 025 806,29

0,4%

2 802 330,62

0,5%

VI.

Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym

74

13 661 921,89

1,2%

7 190 658,05

1,4%

0,00

–

0,00

–

141 724 020,40

13,0%

91 293 361,22

18,0%

1 094 196 864,24 100,0%

502 471 292,56

100,0%

IV.

VII. Społeczeństwo informacyjne –
budowa elektronicznej administracji

–

VIII. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki

150

SUMA

335

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 13. Dofinansowanie w podziale na powiaty POIG (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego oraz przez beneficjentów województwa w ramach POIG
w podziale na powiaty
Projekt realizowany na terenie powiatu Projekt realizowany przez Beneficjenta
woj. lubuskiego
z powiatu woj. lubuskiego

pow. gorzowski
pow. krośnieński

Dofinansowanie UE
(PLN)

17

24 935 388,69

13 425 789,63

14

12 728 223,70

7 842 658,93

5

27 352 904,68

10 126 353,18

3

2 595 803,34

2 055 634,36

Liczba
umów

Wartość ogółem
(PLN)

Liczba
umów

Nazwa powiatu

Wartość
ogółem
(PLN)

Dofinansowanie UE
(PLN)

pow. m. Gorzów Wlkp.

44

81 660 301,35

42 992 610,44

39

92 418 000,31

49 239 676,10

pow. m. Zielona Góra

118

127 224 250,49

64 906 381,48

124

187 633 418,19

93 615 296,42

pow. międzyrzecki

18

159 612 605,13

74 166 924,29

11

9 845 966,52

6 805 945,22

pow. nowosolski

12

76 778 783,14

35 683 411,55

13

77 707 123,23

36 086 712,80

pow. słubicki

4

14 075 166,24

6 069 414,21

2

10 683 808,40

4 366 010,89

pow. strzelecko-drezdenecki

4

37 517 523,94

15 677 097,60

4

37 303 546,56

15 495 216,83

pow. sulęciński

4

14 202 474,92

9 570 928,26

4

11 153 699,80

8 016 519,83

276

Z AŁĄCZNIK

Projekt realizowany na terenie powiatu Projekt realizowany przez Beneficjenta
woj. lubuskiego
z powiatu woj. lubuskiego
Nazwa powiatu

Dofinansowanie UE
(PLN)

20

131 205 759,58

51 761 886,23

20

61 367 456,21

8

24 882 214,24

9 342 300,37

8

24 633 862,90

9 140 492,67

pow. zielonogórski

33

90 413 598,72

45 655 511,40

22

20 472 464,17

12 602 386,80

pow. żagański

20

61 649 262,65

24 959 932,04

20

51 391 598,48

21 324 553,69

pow. żarski

27

222 182 931,99

97 704 608,17

25

194 784 954,73

85 379 595,03

1

503 698,48

428 143,71

0

0,00

0,00

1 094 196 864,24 502 471 292,56

309

pow. świebodziński
pow. wschowski

woj. lubuskie*
SUMA

335

Wartość najwyższa

Wartość
ogółem
(PLN)

Liczba
umów

Liczba
umów

Wartość ogółem
(PLN)

Dofinansowanie UE
(PLN)
23 349 689,11

794 719 926,54 375 320 388,68

Wartość najniższa

* projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

W ramach POIG podpisano 26 umów o dofinansowanie z Beneficjentami mającymi swoją siedzibę poza woj. lubuskim, (wartość ogółem: 299.476.937,70 PLN, w tym
dofinansowanie UE: 127.150.904,56 PLN).
Wykres 16. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (502.471.292,56 zł = 100%) – udział procentowy dofinansowania
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POIG przypadający na poszczególne powiaty województwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Wykres 17. Dofinansowanie przypadające na mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POIG
przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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średnia per capita w woj. lubuskim (491,91 zł)
* uwzględnia kwotę dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Beneficjentów bez wskazania
w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 14. Najwięksi Beneficjenci POIG mający siedzibę w woj. lubuskim
Lp.

Nazwa beneficjenta

Ilość
umów

Wartość
ogółem
(PLN)

Dofinansowanie UE
(PLN)

Powiat siedziby firmy

1

Baltic Ceramics S.A.

2

67 242 818,60

28 177 366,57

Powiat żarski

2

Industry Technologies SA

4

39 878 665,50

19 029 184,47

Powiat żarski

3

WERNER JANIKOWO
Sp. z o.o.

3

39 070 173,82

21 547 688,12

Powiat m. Gorzów Wlkp.

4

LfC Sp. z o.o.

1

37 407 454,36

19 244 000,00

Powiat m. Zielona Góra

5

OVOPOL

1

28 292 000,00

11 992 225,00

Powiat nowosolski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007–2013 (POIiŚ)

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Poprawa stanu dróg, wody pitnej, sieci energetycznej służy dwóm podstawowym
celom – poprawie atrakcyjności Polski dla inwestorów oraz polepszeniu poziomu życia
mieszkańców. Z POIiŚ można otrzymać dotacje na projekty z zakresu powyższych
dziedzin.
Absorpcja środków UE przez beneficjentów w województwie lubuskim
w ramach POIiŚ
Ogółem w województwie lubuskim w ramach POIiŚ podpisano 107 umów o dofinansowanie:
• wartość ogółem 5.816.294.266,42 PLN,
• dofinansowanie UE 3.431.196.310,52 PLN (59%),
• dofinansowanie per capita 3.359,08 PLN,
• projekt zakończony (wniosek o płatność końcową)/niezakończony 31/76.
W tym projekty realizowane przez 40 Beneficjentów mających siedzibę w województwie lubuskim:
• podpisanych umów o dofinansowanie – 52, co stanowi 49% wszystkich umów
realizowanych w woj. lubuskim,
• wartość ogółem – 1.388.736.619,78 PLN, co stanowi 24% wartości projektów
realizowanych w woj. lubuskim,
• dofinansowanie UE – 688.337.973,50 PLN, co stanowi 20% wartości dofinansowania uzyskanego dla projektów realizowanych w woj. lubuskim,
• dofinansowanie UE per capita 673,87 PLN.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (POIiŚ)
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Tabela 15. Priorytet POIiŚ – liczba i wartość umów realizowanych w woj. lubuskim w ramach
POIiŚ w podziale na priorytety programu
Liczba
umów

Numer Priorytetu POIiŚ
POIiŚ. I Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość ogółem Dofinansowanie UE
PLN
PLN

12

997 245 313,09

484 962 970,98

7

213 770 052,32

95 032 609,92

POIiŚ. IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

10

188 091 374,39

38 536 085,97

POIiŚ. V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych

28

20 051 225,66

16 173 085,45

POIiŚ. VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

7

3 265 086 841,41

2 314 613 501,45

POIiŚ. VII Transport przyjazny środowisku

8

269 886 383,32

155 228 753,04

POIiŚ. VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci
transportowe

5

39 942 949,94

33 951 053,17

12

438 659 695,61

153 679 770,56

6

323 531 454,28

94 873 938,43

POIiŚ. XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia

11

32 868 938,52

22 411 508,41

POIiŚ. XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

1

27 160 037,88

21 733 033,14

107

5 816 294 266,42

3 431 196 310,52

POIiŚ. II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

POIiŚ. IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna
POIiŚ. X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

SUMA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Tabela 16. Dofinansowanie w podziale na powiaty POIiŚ (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego oraz przez beneficjentów województwa w ramach POIiŚ
w podziale na powiaty

pow. gorzowski

Wartość ogółem

Dofinansowanie
UE

20 1 363 342 102,86

Projekt realizowany przez Beneficjenta
z powiatu woj. lubuskiego
Liczba
umów

Nazwa powiatu

Liczba
umów

Projekt realizowany na terenie powiatu
woj. lubuskiego

Wartość ogółem

Dofinansowanie UE

861 129 570,53

9

52 724 452,30

25 481 938,01

pow. krośnieński

4

97 738 230,35

48 498 122,21

3

55 029 321,52

28 715 256,58

pow. m. Gorzów
Wlkp.**

7 1 272 557 977,34

830 530 811,20

8

312 042 546,18 163 068 648,84

pow. m. Zielona Góra

6

101 057 575,11

9

288 092 253,51 149 968 755,79

183 843 249,01
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Wartość ogółem

Dofinansowanie
UE

6

506 954 190,10

339 477 595,13

11

337 113 126,13

pow. słubicki

4

pow. strzelecko-drezdenecki

Projekt realizowany przez Beneficjenta
z powiatu woj. lubuskiego
Liczba
umów

Nazwa powiatu

Liczba
umów

Projekt realizowany na terenie powiatu
woj. lubuskiego

Wartość ogółem

Dofinansowanie UE

2

340 478,65

275 991,25

144 067 292,70

5

180 999 257,41

95 447 373,44

229 142 693,05

42 473 919,02

3

7 845 192,80

3 921 800,52

7

131 862 750,31

46 346 105,36

2

5 999 314,83

4 811 202,18

pow. sulęciński

1

851 695,00

723 940,75

1

13 086 336,98

5 239 362,98

pow. świebodziński

4

480 481 265,24

346 358 473,64

2

1 166 582,31

991 594,96

pow. wschowski

2

598 596,59

449 970,28

1

743 068,51

513 997,72

pow. zielonogórski

8

591 154 006,55

390 741 880,31

1

438 468,00

362 950,00

pow. żagański

7

255 078 521,94

112 412 100,42

2

186 562 677,76

85 554 493,46

pow. żarski

5

223 258 851,36

90 816 376,52

4

283 666 669,02 123 984 607,77

15

142 317 010,59

76 112 577,35

0

107 5 816 294 266,42 3 431 196 310,53

52

pow. międzyrzecki
pow. nowosolski

woj. lubuskie*
SUMA

Wartość najwyższa

0,00

0,00

1 388 736 619,78 688 337 973,50

Wartość najniższa

* projekt realizowany na obszarze woj. lubuskiego bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub
powiatu.
** W KSI (SIMIK 07-13) zakwalifikowano dwa duże projekty na obszarze pow. m. Gorzów Wlkp. tj.: „Budowa
drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp.” (dof. UE 372.592.844,86 zł) oraz „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów” (dof. UE 313.885.562,35 zł).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

W ramach POIiŚ podpisano 33 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami mającymi swoją siedzibę poza woj. lubuskim (wartość ogółem: 4.427.557.646,63 PLN, w tym
dofinansowanie UE: 2.742.858.337,02 PLN).
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Wykres 18. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (3.431.196.310,52 zł = 100%) – udział procentowy dofinansowania
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POIiŚ przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

Wykres 19. Dofinansowanie przypadające na mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POIiŚ
przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
ϭϮϮϯϲ͕ϭϯ

ϲϲϳϵ͕ϯϬ
ϱϳϴϯ͕ϱϲ

ϲϭϮϱ͕Ϯϱ
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średnia per capita w woj. lubuskim (3.359,08 zł)
* uwzględnia kwotę dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Beneficjentów bez wskazania
w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)



Program jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
W szczególności chodzi tu o koncentrację na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz o budowę sprawnej administracji publicznej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu wzrost poziomu zatrudnienia
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu
wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.
Absorpcja środków UE przez beneficjentów w województwie lubuskim
w ramach POKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (I-V) i regionalnym (VI-X).
W województwie lubuskim podpisanych zostało 1.519 umów w ramach 9 Priorytetów: I-III, oraz V-X:
• wartość ogółem 1.027.533.069,50 PLN,
• dofinansowanie UE 860.338.663,27 PLN (84%),
• dofinansowanie per capita 842,74 PLN,
• projekt zakończony (wniosek o płatność końcową)/niezakończony 1.037/482.
W tym projekty realizowane przez 538 Beneficjentów, mających siedzibę w województwie lubuskim:
• podpisanych umów o dofinansowanie – 1.188, co stanowi 78% wszystkich umów
realizowanych w woj. lubuskim;
• wartość ogółem – 833.537.784,08 PLN, co stanowi 81% wartości projektów realizowanych w woj. lubuskim;
• dofinansowanie UE – 701.342.848,33 PLN, co stanowi 82% wartości dofinansowania uzyskanego dla projektów realizowanych w woj. Lubuskim;
• dofinansowanie UE per capita 686,60 PLN.
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Tabela 17. Priorytet POKL – liczba i wartość umów realizowanych w woj. lubuskim w ramach
POKL w podziale na priorytety programu
Numer Priorytetu POKL

Liczba Wartość ogółem
umów
PLN

POKL. I Zatrudnienie i integracja społeczna

Dofinansowanie UE PLN

%

%

9

5 847 137,88

0,7%

4 414 961,59

0,5%

POKL. II Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących

45

18 371 692,25

1,8%

11 408 432,13

1,3%

POKL. III Wysoka jakość systemu oświaty

24

38 288 570,41

3,7%

32 545 284,85

3,8%

–

–

–

–

–

32

26 569 103,04

2,6%

22 583 737,58

2,6%

POKL. VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich

184

330 289 323,09

32% 278 155 571,18

32,4%

POKL. VII Promocja integracji społecznej

302

170 762 888,22

16,6% 145 127 034,99

17%

POKL. VIII Regionalne kadry gospodarki

274

170 992 600,62

16,6% 141 172 748,10

16,4%

POKL. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

645

204 552 796,28

20,0% 172 791 278,80

20,0%

POKL. IV Szkolnictwo wyższe i nauka
POKL. V Dobre rządzenie

POKL. X Pomoc techniczna
SUMA

4
1 519

61 928 957,71

6,0%

52 639 614,05

6,0%

1 027 603 069,50 100,0% 860 838 663,27 100,0%

Tabela 18. Dofinansowanie w podziale na powiaty POKL (PLN) – liczba i wartość umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego oraz przez beneficjentów województwa w ramach POKL
w podziale na powiaty
Projekt realizowany na terenie powiatu
woj. lubuskiego

Projekt realizowany przez Beneficjenta
z powiatu woj. lubuskiego

liczba
umów

wartość ogółem

dofinansowanie UE

liczba
umów

pow. gorzowski

101

42 052 958,49

34 648 243,65

pow. krośnieński

107

48 029 588,24

40 807 661,85

pow. m. Gorzów
Wlkp.

54

51 732 624,06

pow. m. Zielona
Góra

72

Nazwa powiatu

pow. międzyrzecki

wartość
ogółem

dofinansowanie UE

53

21 848 081,60

18 056 640,48

49

40 046 862,75

34 039 833,34

42 379 791,81

135

101 211 421,36

84 496 647,31

62 052 547,68

51 940 119,56

329

293 378 905,34 247 366 667,31

81

40 579 458,40

34 423 659,33

71

37 576 533,46

31 729 667,85

100

53 018 232,23

44 946 197,62

75

56 851 182,65

48 087 094,09

pow. słubicki

45

29 008 227,97

24 580 570,66

43

33 131 387,68

28 049 641,88

pow. strzeleckodrezdenecki

66

42 558 254,52

36 071 058,25

59

38 492 501,41

32 624 875,96

pow. sulęciński

49

22 972 587,57

19 512 398,35

48

22 668 688,10

19 268 384,89

pow. świebodziński

55

27 838 288,49

23 630 008,78

54

30 280 875,14

25 686 791,73

pow. nowosolski
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Nazwa powiatu

Projekt realizowany na terenie powiatu
woj. lubuskiego

Projekt realizowany przez Beneficjenta
z powiatu woj. lubuskiego

liczba
umów

wartość ogółem

dofinansowanie UE

liczba
umów

pow. wschowski

wartość
ogółem

dofinansowanie UE

34

25 524 310,65

21 116 006,49

28

22 063 731,08

18 256 125,53

pow. zielonogórski

121

54 381 189,03

45 312 873,98

78

17 795 393,50

15 059 040,90

pow. żagański

101

64 359 819,23

54 290 673,56

85

58 984 805,30

49 872 955,35

80

56 799 101,55

46 683 305,12

81

59 207 414,71

48 748 481,71

453

406 625 881,39 340 496 094,26

0

0,00

0,00

1 519

1 027 533 069,50 860 838 663,27

1 188

pow. żarski
woj. lubuskie*
SUMA

Wartość najwyższa

833 537 784,08 701 342 848,33

Wartość najniższa

* projekt realizowany przez Beneficjentów bez wskazania w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13

W ramach POKL podpisano 331 umów o dofinansowanie z Beneficjentami mającymi swoją siedzibę poza woj. lubuskim (wartość ogółem: 193.995.285,42 PLN, w tym
dofinansowanie UE: 159.495.814,94 PLN).

Wykres 20. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (860.338.663,27 zł = 100%) – udział procentowy dofinansowania
UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POKL przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Wykres 21. Dofinansowanie ze środków UE przypadające na mieszkańca powiatu (PLN) – wartość dofinansowania UE per capita wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego w ramach POKL przypadający na poszczególne powiaty woj. lubuskiego
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średnia per capita w woj. lubuskim (842,74 zł)
* uwzględnia kwotę dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Beneficjentów bez wskazania
w KSI (SIMIK 07-13) konkretnej gminy lub powiatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany w ramach
II filara Wspólnej Polityki Rolnej, jest największym programem pomocowym dla sektora rolno-spożywczego w historii Polski, wdrażanym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Tworzą go
unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).
Absorpcja środków UE przez beneficjentów w województwie lubuskim
w ramach PROW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich składa się z czterech Osi: Oś 1 Poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego
i obszarów wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz Oś 4 Leader.
Na podstawie danych otrzymanych z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ustalono8, iż 77 gmin
z województwa lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 286.009.328,54 zł,
co stanowi ok. 280 zł per capita.
Tabela 19. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego, wartość per capita w podziale na
powiaty woj. lubuskiego
Nazwa powiatu

Dofinansowanie UE
(PLN)

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

pow. sulęciński

20 470 614,28

7%

35 768

572,32

3,4

pow. zielonogórski

46 434 852,83

16%

94 919

489,21

2,9

pow. międzyrzecki

28 325 966,18

10%

58 697

482,58

2,9

pow. strzelecko-drezdenecki

21 323 022,11

7%

50 418

422,92

2,5

pow. świebodziński

23 270 985,20

8%

56 546

411,54

2,5

pow. nowosolski

34 463 716,90

12%

87 727

392,85

2,4

pow. krośnieński

21 288 774,12

7%

56 627

375,95

2,3

Dane obejmują cztery działania PROW na lata 2007–2013, tj. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Odnowa i rozwój wsi. Leader oraz Małe projekty.
Zestawienie nie obejmuje następujących działań: Scalanie gruntów, Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi, Wdrażanie projektów współpracy i Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
8
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Dofinansowanie UE
(PLN)

%

Ludność

Per capita

Zróżnicowanie

pow. wschowski

13 871 297,96

5%

39 434

351,76

2,1

pow. żagański

25 999 521,24

9%

81 803

317,83

1,9

pow. gorzowski

17 894 804,50

6%

70 376

254,27

1,5

pow. żarski

24 796 607,17

9%

99 088

250,25

1,5

7 869 166,05

3%

47 318

166,30

1,0

pow. m. Gorzów Wlkp.

0

0%

124 344

0

b.d.

pow. m. Zielona Góra

0

0%

118 405

0

b.d.

Nazwa powiatu

pow. słubicki

* Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Najwięcej, bo ponad 46 mln zł wartości wsparcia unijnego trafiło do gmin z p. zielonogórskiego co stanowi 16% udział przypadający na województwo. Natomiast p. sulęciński wyróżnia się jeśli chodzi o kwotę dofinansowania przypadającą na jednego
mieszkańca 572,32 zł. Jest to 3,4 razy więcej od kwoty dofinansowania przypadającego
na mieszkańca w powiecie słubickim – absorbującym najmniej środków unijnych, zarówno w ujęciu per capita jak i w wartościach rzeczywistych (jedynie 3%).
Wykres 22. Pozyskane dotychczas środki unijne na poziomie powiatów – wartość dofinansowania UE wg umów realizowanych na terenie woj. lubuskiego, wartość per capita w podziale na
powiaty woj. lubuskiego
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Z wykresu 22. wynika, że najlepsze wyniki per capita uzyskują gminy z p. sulęcińskiego tj. ponad 572 zł, przy średniej dla całego województwa wynoszącej 374 zł. Należy podkreślić, iż te same gminy otrzymały dofinansowanie UE na poziomie 20,5 mln zł,
czyli mniej niż wynosi średnia dla województwa ok. 23,8 mln zł. (podobna relacja wystąpiła tylko w dwóch powiatach tj. p. strzelecko-drezdenecki oraz p. krośnieński).
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku gmin z p. żagańskiego oraz p. żarskiego. W obu przypadkach, dofinansowanie UE przekroczyło średnią dla województwa,
natomiast wartość per capita jest poniżej średniej.
Najmniej korzystna relacja występuje w p. wschowskim, p. gorzowskim oraz p. słubickim, zarówno per capita jak i dofinansowanie UE nie przekroczyło średniej dla województwa lubuskiego.
Wykres 23. Udział % dofinansowania przypadający na powiat w globalnej wartości dofinansowania UE dla województwa (286.009.328,54 zł = 100%)
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370 publikacji (w tym 12 książek i monografii) oraz licznych ekspertyz naukowobadawczych. Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN,
członek Komisji Termodynamiki PAN, z-ca przewodniczącego Komisji Energetyki
Oddziału PAN w Katowicach.
Anna Łoś-Tomiak dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą
polityką społeczną. Zajmują ją przede wszystkim kwestie związane z rynkiem pracy oraz funkcjonowaniem sektora pozarządowego i współpracy międzysektorowej.
Andrzej Pieczyński dr hab. inż., prof. UZ – Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Urodził się w 1953 roku w Strzelnie woj. kujawsko-pomorskie. Studiował w latach 1974–1978 na Wydziale Elektrycznym w Wyższej Szkole
Inżynierskiej w Zielonej Górze. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1985
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Habilitację – w roku 2004
na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor lub współautor 2 monografii, 6 rozdziałów w monografiach,
33 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym (w tym
6 z tzw. listy filadelfijskiej), 38 artykułów w materiałach konferencji zagranicznych
i krajowych i redaktor 3 prac zbiorowych. Specjalizuje się w dziedzinie: sztucznej
inteligencji, a w szczególności zastosowania logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych. Promotor 6 prac
doktorskich, w tym dwóch obronionych (lipiec 2012 roku, grudzień 2013).
Sabina Ren dr – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: polityka regionalna, ekonomika turystyki. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra w specjalności polityka turystyczna. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu ewaluacji projektów
i programów unijnych – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim pracuje od 1999 roku, gdzie pełniła m.in. funkcję zastępcy
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dyrektora i dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Od września 2013 r. pracuje na stanowisku dyrektora generalnego. Wykładowca w państwowej szkole wyższej, takich przedmiotów jak: zarządzanie kadrami, marketing,
protokół dyplomatyczny. W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji z zakresu funduszy europejskich, polityki regionalnej, zarządzania turystyką.
Pełniła również funkcję kierownika regionalnego zespołu badawczego „Innowacyjność w sektorze turystycznym”.
Sebastian Saniuk dr hab. inż., prof. UZ., jest zatrudniony jako profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Od 2012 roku
pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki. Jego zainteresowania badawcze obejmują
zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem przedsiębiorstwami, innowacyjnością,
logistyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu. W trakcie swojej kariery prowadził badania naukowe w ramach kilku przyznanych grantów naukowych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR i UE. Wyniki jego badań zostały przedstawione w ponad 160 krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych, w tym
czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych (m.in. w Chinach, Turcji, Słowacji, Czechach,
Chorwacji, Niemczech i Włoszech). Jest członkiem komitetów naukowych licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Ponadto, jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego.
Waldemar Sługocki dr hab., absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu badań i analiz strategicznych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Polityki Publicznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor artykułów
popularnych, popularno-naukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej,
wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji
europejskiej i polityki rolnej
Justyna Szczanowicz mgr, od 2013 roku współpracuje z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktualnie prowadzi badania
z zakresu zastosowania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
szczególnie w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w trzech wysoko punktowanych czasopismach
z listy MNiSW oraz stanowić będą podstawę wszczęcia przewodu doktorskiego.
Z problematyką CSR jest związana od 2007 roku, posiada praktyczne doświadczenia jako analityk danych ESG w międzynarodowej firmie ratingowej. Projek-

298

N OTY

O AUTORACH

towała i wdrażała koncepcję CSR w przedsiębiorstwie społecznym w Zielonej
Górze, które znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre
praktyki” opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto, była
jednym z założycieli Fundacji Odpowiedzialności Społecznej, w której promuje
CSR wśród lubuskich przedsiębiorców. Jej zainteresowania naukowe dotyczą
praktycznego wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach, zrównoważonego
rozwoju, etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykami ESG oraz
raportowania danych pozafinansowych.
Katarzyna Szopik-Depczyńska dr, Uniwersytet Szczeciński. Od roku 2004
jest zatrudniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego. Obecnie na stanowisku adiunkta. Autorka ponad 100 publikacji
(artykułów w czasopismach, rozdziałów w monografiach polsko- i anglojęzycznych) z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, zarządzania jakością
i projektami. Współautorka ekspertyz dotyczących oceny stanu innowacyjności
regionu Pomorza Zachodniego. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę naukową. Laureatka nagród studentów za pracę dydaktyczną.
Zainteresowania naukowe głównie dotyczą uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, a w szczególności działalności B+R i kooperacji innowacyjnej.
Arkadiusz Świadek dr hab., prof. UZ, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. Jego dorobek
w piętnastoletniej karierze naukowej obejmuje aktualnie blisko dwieście publikacji (kilkanaście w druku), w tym: samodzielne monografie, redakcja naukowa
monografii, rozdziały w pracach zwartych, artykuły w punktowanych czasopismach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w tym obcojęzyczne. Aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki regionalnych systemów
innowacyjnych w krajach OECD, w tym szczególnie w Polsce, krajowej polityki
innowacyjnej, klastrów, fenomenów kooperacji, przepływu wiedzy taktycznej, ekonomiki przestrzennej, parków technologicznych, czy inkubatorów przedsiębiorczości i innych.
Adam Wysokowski dr hab. inż., prof. UZ, urodził się w 1954 roku we Wrocławiu. W latach 1973–1978 ukończył studia wyższe (w specjalności budowa mostów) na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (za pracę
dyplomową otrzymał nagrodę specjalną ówczesnego Ministra Komunikacji). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej w roku 1986 na podstawie pracy pt.: „Wytrzymałość
eksploatacyjna stalowych przęseł mostów drogowych” wykonanej pod kierunkiem
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prof. dr hab. inż. Jana Kmity. Z Politechniką Wrocławską był związany w latach
1978–1983 poprzez studia doktoranckie, a następnie podjął pracę na stanowisku
pracownika naukowego, w czasie której brał udział w pracach badawczych z zakresu mostownictwa stalowego – głównie zjawiska zmęczenia tych konstrukcji. W latach 1983–1986 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu na różnych stanowiskach kierowniczych (jego najważniejszym
osiągnięciem z tego okresu jest obwodnica drogowa Kłodzka z estakadą mostową
nad doliną Nysy Kłodzkiej z zastosowaniem nowatorskich w owym czasie połączeń
na śruby sprężające). Pracując w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Jednostce Ministerstwa Transportu w latach 1986–2007 był współinicjatorem i projektantem budowy Ośrodka Badania Mostów Betonu i Kruszyw – Filii IBDiM
w Żmigrodzie i jej kierownikiem. Centrum to składa się z kilku laboratoriów badawczych. Wśród nich jest Stend badawczy do przeprowadzania badań konstrukcji
infrastruktury komunikacyjnej w skali naturalnej. W latach 1990–2000 był również głównym koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej z ramienia IBDiM.
Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Dróg
i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowo-technicznych krajowych (Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – PZiTB, Związek Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej – ZMRP) i zagranicznych (International Association of
Bridge and Structural Engineering – IABSE, American Society of Civil Engineers
– ASCE). Był członkiem Sekcji Materiałów Budowlanych KILiW PAN oraz wieloletnim członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej NKP 251 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego a następnie Komitetu Technicznego do spraw mostów.
Brał również udział w 6 Programie Ramowym UE w programach: New Instruments for Road and Infrastructure (STREPs), oraz Zrównoważony sposób budowy podziemnych obiektów infrastruktury transportowej (SCOUT). Współpracuje
z Europejskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Drogowych (Forum of European
National Highway Research Laboratories – FEHRL) i jest ekspertem Unii Europejskiej w zakresie ramowego programu badań i innowacji Komisji Europejskiej
„Horizon 2020” (The EU Framework Programme for Research and Innovation).
Jest członkiem senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Piotr Ziembicki dr inż. (ur. 13 czerwca 1972 r. w Zielonej Górze) absolwent
Politechniki Zielonogórskiej, specjalizuje się w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.
Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z projektowaniem, symulacją i optymalizacją systemów ciepłowniczych, źródeł energii, instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Aktualne prowa-
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dzone prace badawcze koncentrują się na optymalizacji gospodarki energetycznej,
a także poszukiwaniu metod podnoszenia efektywności energetycznej budynków,
sieci i instalacji, przy jednoczesnym obniżaniu emisji zanieczyszczeń. Autor lub
współautor kilkudziesięciu (ponad 70) publikacji polskich i zagranicznych, współautor oraz redaktor naukowy monografii. Wykonawca oraz kierownik projektów
naukowych finansowanych ze środków NCBiR oraz UE.
Agnieszka Żurawska-Tatała mgr – Kierownik Biura Integracji Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą, absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Aktywny członek organizacji międzynarodowych związanych z Europejskim Dziedzictwem Kulturowym. Odpowiedzialna za przygotowanie projektów miasta Kostrzyn nad Odrą w ramach funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych
w latach 2004–2006 oraz 2007–2013. Autorka publikacji na temat funduszy Unii
Europejskiej na łamach wielu periodyków.

