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Wstęp
Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce od początku towarzyszyły wątpliwości.
Główną wątpliwością był fakt, czy środki płynące z funduszu Unii Europejskiej zostaną w
pełni należycie wykorzystane.
W latach 2004-2006, czyli w pierwszym okresie programowania, w którym Polska
mogła korzystać ze środków unijnych, skupiono się przede wszystkim na strategii
maksymalnej absorpcji kosztem efektywności wydatkowania środków unijnych. Jest to
kluczowe, ponieważ bardzo często korzyści członkostwa naszego kraju w UE są kojarzone z
transferami pieniężnymi.
Celem teoriopoznawczym pracy jest charakterystyka podstawowych elementów
składających się na wpływ funduszów Unii Europejskiej.
Praca składa się z trzech rozdziałów teoretycznych. Pierwsze dwa rozdziały
skupione są na objaśnieniu teoretycznym problemu, natomiast trzeci rozdział- ostatni,
skupiony jest bardziej na przedstawieniu problemu w sposób empiryczny, tj. przedstawienie
teorii w postaci graficznej i zestawieniu liczbowym (wykresy procentowe).
Pierwszy rozdział pracy dyplomowej składa się z ogólnej charakterystyce funduszy
Unii Europejskiej. W rozdziale wymieniono klasyfikacje pięciu głównych funduszy Unii
Europejskiej, główne zasady działania funduszy oraz cele finansowania Funduszy
Europejskich. W tym rozdziale opierano się głównie na literaturze, oraz publikacjach
naukowych.
Rozdział drugi poświecony został rozważaniom na temat unijnych perspektyw dla
polskiej przedsiębiorczości. Wymieniono w nim dwie podstawowe perspektywy, a
mianowicie: Perspektywa w latach 2007-2013, oraz perspektywa 2014-2020. Spostrzeżenia
dotyczące tego rozdziału oparte zostały na podstawie stron internetowych oraz publikacji
naukowych.
Rozdział trzeci, a zaraz ostatni rozdział pracy dyplomowej skupiony został na
omówieniu budżetu rozliczeń z Unią Europejską. W rozdziale odpowiedziano na takie pytanie
jak: w jaki sposób trafiają do budżetu UE i na jakie cele Polska je wydaje, na jakie cele
wydawane są środki z budżetu Unii Europejskiej, oraz przedstawiono przykład wykorzystania
funduszy unijnych w Gminie Kęty.
Całość pracy dyplomowej oparta jest na literaturze z aspektów Unii Europejskiej,
publikacjach naukowych oraz stron internetowych UE.
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Rozdział I: Fundusze Unii Europejskiej
1.1 Klasyfikacja pięciu głównych funduszy Unii Europejskiej.
Unia Europejska określana również jako organizacja międzynarodowa, dysponująca

swoim budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu jak najlepsze
rozwiązywanie problemów wspólnoty.1 Za sprawą budżetu Unii Europejskiej rozwiązywanie
problemów oraz sprostanie różnorakim wyzwaniom staje się skuteczniejsze i co
najważniejsze tańsze, niż gdyby każde państwo członkowskie indywidualnie miałoby to
zrobić. Dzięki temu Unia Europejska już od 40 lat realizuje aktywną politykę strukturalną.
Głównym celem polityki strukturalnej jest zmniejszenie różnic w rozwoju regionów oraz
krajów, co zwiększa konkurencyjność krajów konkurencyjność Unii na rynku oraz krajów
członkowskich.2Przeznaczenie funduszy Unii Europejskiej jest niewątpliwie powiązane ze
strategią jej rozwoju. Określana jest ona w dokumencie Europa 2020. Plan wydawania
funduszy, zwany także Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest raz na 5 lat,
natomiast w praktyce co siedem lat.
Dochody pochodzące z państw członkowskich tworzą budżet Unii Europejskiej. Jeśli
chodzi o budżet Unii Europejskiej to obecnie sięga poziomu 1% dochodu narodowego brutto
UE. Budżety roczne ustalane są w granicach wyznaczonych przez plan finansowy, który jest
zazwyczaj długoletni.3 Za sprawą wspomnianego długoletniego planu finansowego wydatki
są ponoszone w sposób przewidywalny i możliwy do oszacowania. Plan finansowy
obowiązuje do roku 2020.
Unia Europejska rozporządza gotówką za pośrednictwem różnego rodzaju funduszy,
programów oraz instrumentów finansowych. Pięć głównych funduszy wspiera rozwój
gospodarczy wszystkich krajów Unii Europejskiej zgodnie z celami strategii Europa 2020.
Jeśli chodzi o Europe 2020 jest ona unijną strategią na najbliższe dziesięciolecie. W
postępującym i zmieniającym się świecie Unii Europejskiej potrzebna jest zrównoważona,
inteligentna i sprawna gospodarka sprzyjająca włączaniu społecznemu. Systematyczna praca
nad tymi priorytetami powinna pomóc Unii Europejskiej oraz państwom członkowskim w
uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności i produktywności społecznej.
1 F. Drago, B. Gaziński, Unia Europejska, co każdy o niej wiedzieć powinien, Olsztyn 1996, s.15.
2 L. Oręziak Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s.54.
3 J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej, cele, działania, środki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008r., str.23.
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Unia ustaliła sprecyzowany i konkretny plan obejmujący pięć celów, a mianowicie cele w
zakresie:
4
Zatrudnienia,
Innowacji,
Edukacji,
Włączenia społecznego,
Zmian energii/klimatu.
Wyżej przedstawione cele Unii Europejskiej należy osiągnąć do roku 2020.
W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły swoje
własne indywidualne cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno krajowym jak i
unijnym wzmacniają realizację strategii.
„Klasyfikacja funduszów Unii Europejskiej przedstawia się w następujący sposób:5
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmniejszanie różnic
w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie
inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i
średnim przedsiębiorcom.
Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem

w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego
zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana
jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób
zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
Fundusz Spójności - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich,
których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90%
średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w
zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
5 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - fundusz ten
zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem
rozwoju obszarów wiejskich.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację
rybołówstwa państw członkowskich.”
1.2 Główne zasady działania Funduszy Europejskich.
Zasady rządzące polityką regionalną Unii Europejskiej wyznaczają zasady działania
Funduszy Europejskich. Poniżej przedstawiono sześć głównych zasad działania Funduszy
Europejskich, a mianowicie:
6
Zasada partnerstwa- Podczas każdej realizacji etapfunduszy europejskich powinien
odbywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów. Komisja
Europejska współpracuje z odpowiednimi władzami lokalnymi, regionalnymi oraz
krajowymi. Komisja Europejska prowadzi również konsultacje z partnerami
społecznymi oraz gospodarczymi.
Zasada dodatkowości- Jednym z głównych celów Funduszy Europejskich powinno
być uzupełnianie środków finansowych państw członkowskich, niż zastępowanie ich.
Wszystkie najważniejsze działania Unii Europejskiej powinny mieć charakter
wzmacniający działania na szczeblu regionalnym i krajowym.
Zasada subsydiarności- Władze, które znajdują się na wysokim szczeblu zawodowym
podejmują działania tylko i wyłącznie wtedy, gdy cele nie mogą zostać zrealizowane
w sposób wystarczający przez władze znajdujące się na niższym szczeblu
zawodowym. Uzupełniając to co zostało powiedziane Instytucje Unijne mogą
realizować zadania tylko wtedy, jeśli kraje członkowskie lub regiony nie mogą
wykonywać tych zadań w sposób sprawny i skuteczny.
Zasada koncentracji- charakteryzuje się wspieraniem działań, które mają największe
znaczenie na rozwój Unii Europejskiej poprzez zwiększenie jej spójności terytorialnej
oraz społeczno-gospodarczej. Reasumując pomoc z funduszy winna być skupiona na
kilku dokładnych i sprecyzowanych celach.
6 http://bonyefs.pl/zasady-dzialania-funduszy-europejskich/
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Zasada programowania-owa zasada skupia się na permanentnym rozwiązywaniu
problemów w danej gałęzi gospodarki lub regionie. Głównym celem zasady
programowania jest wypracowanie wieloletnich programów rozwoju.
Wymiar terytorialny polityki regionalnej- celem funduszy jest wspieranie rozwoju
terytoriów określanych nie tylko w sposób administracyjny, ale także regionów, które

charakteryzują się podobnymi cechami społeczno- gospodarczo- przestrzennymi i
jednolitymi celami rozwoju.
1.3 Cele finansowania przez Fundusze Europejskie.
W strategii 2020 Unia Europejska określiła swoje cele strategiczne i priorytety
rozwoju.
7 Na podstawie tych celów zostały wyznaczone tak zwane polityki horyzontalne.
Polityki horyzontalne stanowią wartość dodaną do realizowanego przez projektodawcę
przedsięwzięcia. Pokazanie pozytywnego wpływu skutkuje przyznaniem wnioskowi
dodatkowych punktów. Jeśli chodzi o projekty konkursowe to konkurencyjność na rynku jest
ogromna.
8Ze względu na przedmiot projektu każdy z nich jest do siebie podobny i o podobnej
tematyce. Wpływ danego przedsięwzięcia na polityki horyzontalne może okazać się kluczową
kwestią.
Reasumując dotychczasowe rozważania już na etapie planowania warto przeanalizować,
w jaki sposób może ono realizować politykę zrównoważonego rozwoju, równości szans, czy
też społeczeństwa informacyjnego i zadbać, aby przyjąć rozwiązania sprzyjające celom
tychże polityk. Warto pamiętać, iż należy powstrzymywać się od sztucznego,
nieprawdziwego i na siłę wprowadzanego tzw. elementu pozytywnego wpływu na polityki
horyzontalne. Przy ocenie końcowych wniosków takie działania nie zostaną z pewnością
odebrane jako element zasługujący na dodatkową skale ocen.9
7 http://uniaeuropejska.org/
8A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne, Warszawa
2008, str.56.
9J. Szymańska, J. Zgierski, Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w PO KL. Poradnik, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego 2010.
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Każdy projekt, który jest realizowany z pomocą Funduszy Europejskich jest oceniany w
kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami. Owe polityki przedstawiają się w
następujący sposób:10
Zrównoważony rozwój: Unia Europejska dużą wagę przywiązuje do tego, aby rozwój
gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Mało tego,
Unia Europejska zachęca do racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów
naturalnych i pomoc przy ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów
oraz upowszechnienie technologii, które niewątpliwie są przyjazne naszemu
środowisku.
Równość szans: Przedsięwzięcia, które są finansowane przez Fundusze Europejskie
powinny być zgodne z polityką równości szans, a mianowicie zapewnienie równego
traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszczalne są dyskryminacje ze względu na
wiek, rasę, pochodzenie, religie, przynależność społeczną czy też niepełnosprawność
fizyczną lub psychiczną.
Społeczeństwo informacyjne: Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego
polega na upowszechnianiu innowacyjnych technologii informacyjnych w
codziennym życiu obywateli, administracji oraz przedsiębiorstw publicznych.
Bardzo istotnym obszarem działań Unii Europejskiej stała się także polityka rozwoju
przestrzennego. Głównym zadaniem tej polityki jest zapewnienie różnorodności i zachowanie
odrębności kulturowej regionów.11
W przedziale lat 2014-2020 Unia Europejska planuje
zainwestować prawie 960 miliardów euro. Jeśli chodzi o sytuacje obecnego budżetu
europejskiego priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, konkurencyjność oraz

zatrudnienie ludzi. Na wcześniej już wspomniane cele przyznane zostały większe środki.
Natomiast mniej środków przewidzianych przez fundusze europejskie trafiło na: spójność
terytorialną, gospodarczą i społeczną (34% środków funduszów europejskich),
zrównoważony wzrost i zasoby ludzkie (39% środków funduszów europejskich). Na
pozostałe wydatki została przeznaczona większa suma pieniędzy.
10 M. Cini, Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie, Warszawa, 2007, str.85-88.
11 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Przewidziane środki na lata 2014-2020 nie różnią się bardzo od środków przeznaczonych
w okresie czasowym od roku 2007-2013 (960 mld euro do 994 mld euro).
12
12 Ibidem
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Rozdział II: Unijne perspektywy dla polskiej przedsiębiorczości
2.1 Perspektywa 2007-2013
2.1.1 Unijne Fundusze dostępne w Regionalnych Programach Operacyjnych
Regionalne Programy Operacyjne zostały stworzone oraz uchwalone osobno w
każdym województwie przez urząd marszałkowski. Programy operacyjne obejmują wszystkie
strefy gospodarki w skali regionu, a mianowicie komunikacja, nauka, przedsiębiorstwa,
edukacja, ochrona zdrowia oraz środowiska, turystyka. Aby skorzystać z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla konkretnego województwa, należy realizować inwestycję na
terenie wybranego województwa. 13
Przytaczając przykład: Realizacja Programu
Operacyjnego dla województwa śląskiego musi być realizowana na terenie województwa
śląskiego.
Każdy Regionalny Program Operacyjny ma swoje indywidualne cele i kierunki
wsparcia. Głównymi celami programu mogą być: walka z bezrobociem, wzrost
innowacyjnych technologii, ochrona środowiska. Za sprawą jasno określonych celów przez
Program Regionalny każdy urząd marszałkowski określił poszczególne typy projektów dla
działania programów, które mają potencjał na otrzymanie dofinansowania.
Dotacje w ramach RPO dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
14 Za sprawą takiego dofinansowania można otrzymać refundacje na zakup
środków trwałych, wartości prawnych, wartości niematerialnych, zakup nieruchomości,
maszyn, urządzeń, oprogramowania, licencji, środków transportu.
Najważniejszymi efektami wdrożenia Programu Operacyjnego to:15
„Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: zrealizowano 2863 projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia dla MSP, dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki
wsparciu- 267 mln euro.
Społeczeństwo informacyjne: uruchomiono 582 PIAP-ów, 142 690 użytkowników
korzysta miesięcznie z uruchomionych usług online, skrócenie czasu obsługi klienta.
13http://www.metropolisdg.pl/uslugi/rpo-regionalne-programy-operacyjne
14 Ibidem
15http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1288194875#Efekty wdrażania programu
12
str. 12
Dziedzictwo kulturowe: 4 mln 766 tys. Osób skorzystało z infrastruktury kultury
objętej wsparciem, zorganizowano 2175 wydarzeń kulturalnych w zmodernizowanych

obiektach infrastruktury regionalnej.
Rozwój turystyki: wypromowano 29 ofert programowanych w zakresie turystyki,
ponad 6mln osób skorzystało z obiektów infrastruktury turystycznej.
Ochrona środowiska i rewitalizacja: ponad 60 tyś. Gospodarstw zostało objętych
selektywną zbiórką odpadów, redukcja zużycia energii we wspartych budynkach,
zrealizowanych zostanie 205,8 ha powierzchni terenów
Rozwój transportu drogowego: wybudowano 36,44 km nowych dróg, a 298 km dróg
gminnych zostało zmodernizowane.
Bardziej efektywna edukacja: wybudowano 143, a przebudowano 567 sal lub
laboratoriów i innych obiektów dydaktycznych, zakup urządzeń dydaktycznych oraz
sprzętu naukowego.
Sprawniejsza komunikacja miejska: zakup nowych autobusów, zredukowano emisje
gazów cieplarnianych.
Rozwój służby zdrowia: wsparto 101 ośrodków zdrowia lecznictwa zamkniętego lub
otwartego, wyremontowano 58 budynków i doposażono 83 instytucje, zakupiono
nowy sprzęt lekarski.
Infrastruktura sportowa: wybudowano 57 obiektów sportowych, doposażono 27
obiekty sportowe.”
Wszystkie wyżej przedstawione dane pochodzą ze statystyk z grudnia 2014 roku.
Jeśli chodzi o podział środków w programie prezentuje się w następujący sposób
13
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Wykres 1: Podział środków w programie
Podział środków na priorytety, obszar wsparcia:
Wykres 2: Podział środków na priorytety
Źródło: http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1288194875#Efekty wdrażania programu
2.1 Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka opracowany został w ramach
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Wyżej zaprezentowany
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program operacyjny realizowany jest na terenie całego kraju, a jego współfinansowanie
czerpane jest ze środków europejskich. Kluczowym celem owego programu jest rozwój
polskiej gospodarki opartej przede wszystkim na innowacyjne przedsiębiorstwa. Program ten
skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy mają w planach realizować
innowacyjne projekty, które związane są bezpośrednio z badaniem i rozwojem, inwestycjami,
innowcyjnymi technologiami oraz zastosowaniem technologii komunikacyjnych oraz

informacyjnych.
16 Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma zachęcić firmy do
prowadzenia działalności rozwojowej oraz badawczej.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 był głównym
instrumentem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013.
17
Głównym celem Programu był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa.Chodzi tutaj głownie o wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy
jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest zrównoważonyrozwój i Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty.
Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) był bardzo szeroko negocjowany z
Komisja Europejska i społeczeństwem. 2 października 2007 roku podpisano decyzje Komisji
Europejskiej, która zakładałaprzyjecie do realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka. Z
kolei 30 października 2007 roku Rada Ministrów przyjęłauchwałę, która zakładała
zaakceptowania Programu Innowacyjna Gospodarka.
18
Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:19
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym,
16http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
17Leszek Cybulski: Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej. W: Bolesław Winiarski Polityka gospodarcza. Wyd.
3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 504-516
18 Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 14 wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2010.
19 https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx
15
str. 15
zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym,
tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
zrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Dofinansowanie oferowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone
jest głównie dla przedsięwzięć o bardzo wysokim stopniu innowacyjności i które w znacznym
stopniu działają na gospodarkę w skali całego kraju. Program Innowacyjna Gospodarka
przewiduje wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia
prac B+R jako działań przyczyniających się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na
Rynku Europejskim, w konsekwencji dzięki temu powstają trwałe i lepsze miejsca pracy w
innowacyjnych przedsiębiorstwach. Działania te będą realizowane w ramach dziewięciu
głównych,priorytetowych działaniach Programu Innowacyjne Gospodarka, do których zalicza
sie:
20
„Oś Priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R (prace badawczo-rozwojowe),
Oś Priorytetowa 3 - Kapitał dla Innowacji,
Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Oś Priorytetowa 5 - Dyfuzja innowacji,
Oś Priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Oś Priorytetowa 7 - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej

administracji,
Oś Priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki,
Oś Priorytetowa 9 - Pomoc techniczna.”
Realizacja Programu Innowacyjna Gospodarka finansowana była głównie ze środków
Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85 %) oraz środków
krajowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15 %)21
.
20 Ibidem
21 http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=82834FB47ED741F29CDE89FDA2D842B1
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Kwota przewidziana na realizację całego Programu wyniosła około 9, 7 mld euro.Z czego
najwięcej na realizację Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz
Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R (prace badawczo-rozwojowe) przeznaczono kwoty po
około 1,3 mld euro.
2.2 Perspektywa 2014-2020
Komisja Europejska zatwierdza kolejne programy operacyjne dla Polski w ramach
"Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020". W latach 2014–2020 zakłada
sie, ze Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Do tej pory najwięcej środków z
unijnych funduszy trafiało na infrastrukturę, drogi, koleje, lotniska, infrastrukturę
energetyczną. Bardzo podobnie ma być też w najbliższych latach, z tą różnicą, że inaczej
będzie wyglądała struktura wsparcia na poszczególne obszary.22Największym programem
operacyjnym na lata 2014–2020 jest Infrastruktura i Środowisko: to największe źródło
funduszy dla Polski na inwestycje w infrastrukturę transportową, ochronę środowiska,
energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Jego budżet sięga ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115
mld zł.
Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć podmioty publiczne, w tym samorządy oraz
przedsiębiorcy przeważnie duże i bardzo firmy. Kolejnym bardzo dużym programem są
inwestycje kolejowe czyli nowa część programu Polska Wschodnia, przeznaczonego dla
pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i
warmińsko-mazurskiego. Jest to kontynuacja dodatkowej pomocy dla tego regionu, ale
właśnie rozszerzonej o część kolejową.
Kolejnym i zarazem dużym programem jest inwestowanie w Kapitał Ludzki. Program
ten nazywa sie: Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Przeznaczone ma być aż 4,7
mld euro na m.in. aktywizację zawodową młodych czy dopasowanie programów
edukacyjnych do potrzeb rynku.
W nowej perspektywie będzie też zmiana sposobu wydawania pieniędzy. Nad tym,
czy pieniądze są właściwie wydawane Komisja Europejska będzie czuwać jeszcze bardziej
niż do tej pory, a to za sprawą tzw. kamieni milowych, czyli takich punktów, w których
22 http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020
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będzie sprawdzać jak to wszystko przebiega Do końca 2018 roku Polska musi wykazać się
spełnieniem określonych wskaźników, zrealizowaniem konkretnych inwestycji, ze wsparciem
konkretnych przedsiębiorstw. 23
I do tego 2018 roku ma wydzieloną odpowiednią pulę
środków. Jeśli tych wskaźników nie wypełni, to pula środków będzie musiała wrócić do
Komisji. I trzeba będzie się wykazać przed Komisją, że środki są wydawane efektywnie. Jest
to więc pewien rygor nałożony na instytucje publiczne w Polsce, ale z drugiej strony to jest

dobra perspektywa dla przedsiębiorców, że teraz te konkursy szybciej ruszą.
.Nie ulega wątpliwości, że ta nowa perspektywa będzie trudniejsza w realizacji, co
widać chociażby po programach operacyjnych, które są znacznie grubsze od poprzednich.
Tych wymogów jest też znacznie więcej. A zatem zanim te pieniądze zaczną płynąć do
Polski, to w różnych obszarach trzeba wykazać się spełnieniem tzw. warunków wstępnych.
Bardzo istotne jest tez inwestowanie pieniędzy w innowacyjność dlatego tez w latach 2014–
2020 sporo pieniędzy ma trafić do przedsiębiorców, tak aby Polska mogła zbudować
innowacyjną gospodarkę, opartą na wiedzy. Bardzo duża część tych funduszy będzie
przeznaczana na projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. A to jest bardzo ważne, aby
potem, kiedy już skończą się unijne fundusze, mieć konkurencyjną gospodarkę. Ale będą to
instrumenty zwrotne.
Podsumowując można z całą pewnością powiedzieć, że będą to największe inwestycje
od niemal 700 lat. Prawdopodobnie, gdyby nie unijne fundusze, potrzebowalibyśmy jeszcze
co najmniej 10 lat, żeby te wszystkie inwestycje przeprowadzić. Można zatem z cała
pewnością powiedzieć, że Polska realizuje największy plan inwestycyjny niemalże od czasów
Kazimierza Wielkiego.Do tej pory on był widoczny głównie w infrastrukturze, również tej
widzianej z kosmosu, chociażby nasze drogi i koleje. Teraz trzeba więcej przełożyć na
innowacyjność i konkurencyjność. I nawet w momencie, kiedy skończy się finansowanie,
dobrze zaplanowana inwestycja utrzyma się i przetrwa.
23 Ibidem
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Rozdział III: Budżet rozliczeń z Unią Europejską
3.1 W jaki sposób pieniądze trafiają do budżetu UE i na jakie cele Polska je
wydaje?
Środki finansowe wpływają do budżetu UE z tzw. zasobów własnych UE. Na środki te w
okresie 2014-2020 składają się:
24
„80% kwot uzyskanych przez państwo członkowskie z opłat rolnych i cukrowych oraz
ceł (pozostałe 20% zatrzymywanych jest przez państwa członkowskie jako koszty
poboru),
wpłaty oparte na przychodach z tytułu poboru VAT – jako podstawa do naliczenia
wpłaty służy teoretyczna zharmonizowana podstawa opodatkowania VAT, która nie
może przekroczyć wartości 50% DNB danego państwa członkowskiego. Do budżetu
UE przekazuje się 0,3% tej podstawy opodatkowania,
bezpośrednich wpłat państw członkowskich szacowanych zgodnie z ich udziałem w
DNB UE – jest to uzupełniające źródło dochodów UE, którego wysokość oblicza się
poprzez odniesienie do różnicy pomiędzy wydatkami z budżetu UE oraz innymi
dochodami UE,
Inne przychody (budżet jest finansowany również z podatków i potrąceń od dochodów
pracowników, odsetek bankowych, wkładów państw trzecich do niektórych
programów wspólnotowych [na przykład w dziedzinie badań], zwrotów z tytułu
niewykorzystanej pomocy unijnej, odsetek za zwłokę oraz salda za poprzedni okres
obrachunkowy).”
Wykres 3: Skąd pochodzą pieniądze w 2014 r.?
24 Komisja Europejska, Budżet UE na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
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Źródło: Opracowanie własne
Maksymalna łączna wielkość wpłat do budżetu UE wszystkich państw

członkowskich nie może przekroczyć 1,23% łącznego DNB Unii.Na przestrzeni lat struktura
strony dochodowej budżetu ulegała znaczącym zmianom. Do 1970 roku, kiedy to
wprowadzono środki własne, wspólnotowy budżet był finansowany tylko ze składek państw
członkowskich.25 W 1971 roku, w celu uniezależnienia budżetu, wprowadzono pierwszy
zasób własny, jakim były opłaty celne i rolne.
W 1979 roku dodano zasób własny oparty na podatku VAT, który ze względu na
rosnące wydatki budżetowe zdobywał coraz większy udział w strukturze wpłat (prowadziło to
do zwiększania stopy wpłat z tytułu VAT). Równocześnie jednak w latach osiemdziesiątych
wielkość TOR zaczęła maleć.26 Dlatego też w 1989 roku wprowadzono wpłaty oparte na
produkcie narodowym brutto (PNB), które przejęły na siebie ciężar bilansowania
wspólnotowego budżetu.
W kolejnych latach udział wpłat z tytułu VAT zaczął stopniowo maleć, a
równocześnie rosły wpłaty z tytułu PNB. W 2002 roku środek oparty na PNB zamieniono na
25
Ministerstwo Finansów RP, Transfery finansowe Polska - Unia Europejska.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1007802/2013.pdf
26 Ibidem
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wpłaty z tytułu DNB.27
Obecny system finansowania zapewnia płynne, stabilne finansowanie
budżetu UE, gdyż jakiekolwiek niedobry są uzupełniane ze źródła DNB. Mimo to UE wciąż
nie posiada takiego systemu finansów, w ramach którego mogłaby autonomicznie decydować
o wielkości gromadzonych wpływów, ich naturze i źródłach.
Ile wpłacają obywatele do budżetu Unii Europejskiej?
Przecięty Europejczyk wpłaca do unijnego budżetu 0,79 euro dziennie.
Statystycznie, środki te zwróciły mu się niemal w tej samej wysokości, np. w postaci
inwestycji bądź dopłat bezpośrednich itd. Część środków natomiast została wydatkowana na
działania poza granicami UE.Przeciętny Polak wypada w tych statystykach znacznie
korzystniej, ponieważ wpłacając do budżetu UE 0,32 euro dziennie, otrzymywał z niego 1,12
euro.
Jak wygląda przepływ środków finansowych między Polską, a budżetem UE?
Polski wkład do budżetu unijnego dzieli się na dwie zasadnicze części:
pierwsza z nich to dochody z ceł oraz opłat cukrowych i rolnych, które zostały
pobrane przez nasz kraj jako członka UE. Ministerstwo Finansów, bazując na
comiesięcznych raportach nt. wysokości dochodów pochodzących z tych źródeł,
przekazuje 80% ich sumy, jako wkładu RP do budżetu wspólnotowego. Według
obowiązujących zasad pozostałe 20% każde państwo członkowskie zatrzymuje jako
koszty poboru. Wielkość tej kwoty zależy od wysokości ceł pobranych w polskich
urzędach celnych. Transfery z tego tytułu są realizowane w każdy pierwszy roboczy
dzień po 19 dniu miesiąca z dwumiesięcznym opóźnieniem(np. 20 czerwca 2014
została dokonana płatność za kwiecień 2014).
druga, bardziej znacząca część transferów, to wpłaty z tytułu VAT, procent DNB oraz
składka na sfinansowanie rabatu brytyjskiego. Płatności te realizowane są każdego
pierwszego roboczego dnia miesiąca, dwanaście razy w roku. Ogólną zasadą jest to, że
miesięczna składka powinna wynosić 1/12 rocznej składki przewidzianej dla kraju
członkowskiego w budżecie UE. Jednak KE może poprosić o wpłacenie w I kwartale
27 NBP, http://www.nbp.pl/
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sumy odpowiadającej nawet 5/12 rocznej składki – w tej sytuacji kolejne wpłaty,
kwietniowa i majowa, są odpowiednio pomniejszone, tak by wyrównać do poziomu
1/12 na miesiąc, w skali roku.
Środki finansowe płynące z Brukseli do Polski można podzielić na trzy zasadnicze
grupy:
28
1. „regularnie w I kwartale każdego roku KE realizuje przelewy pieniędzy
przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie dla rolników za poprzedni rok – dzieje się to
zazwyczaj na przełomie lutego i marca. W związku z pewnością otrzymania tych
transferów większość krajów członkowskich wypłaca dopłaty bezpośrednie swoim
rolnikom jeszcze w grudniu poprzedniego roku na zasadach refinansowania.
Realizacja przepływów wynikających z dopłat bezpośrednich wymaga zgromadzenia
przez Komisję na początku roku odpowiednich środków, i właśnie z tego względu
Komisja może poprosić państwa członkowskie o realizację 5/12 składki członkowskiej
zamiast 3/12 w I kwartale roku
2. drugą grupą przepływów finansowych płynących z Brukseli do Polski są
zobowiązania wynikające z dofinansowania polskich projektów w ramach polityki
spójności. Zbiorcze wnioski o płatność zbierane są od Instytucji Zarządzających
programami operacyjnymi, a następnie przekazywane są co najmniej raz na kwartał do
rozliczenia KE. KE realizuje przelewy średnio w terminie od 2 tygodni do 2 miesięcy,
od momentu otrzymania wniosku o płatność;
3. trzecią grupą środków finansowych przekazywanych do Polski są przepływy
nietrafiające na konto Ministerstwa Finansów, lecz wprost do beneficjentów. Te
transfery obejmują środki związane np. z realizacją programów wspólnotowych.”
3.2 Na jakie cele wydawane są środki z budżetu Unii Europejskiej?
28 Rada Unii Europejskiej, Rozporządzenie Rady nr 1311/2013 z dnia 2.12.2013. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:EN:PDF
22
str. 22
Struktura i wielkość wydatków budżetu Unii Europejskiej znacznie zmieniła się od
czasów powstania EWG wraz z narastającą się integracją, wprowadzeniem nowych polityk
wspólnotowych i kolejnymi rozszerzeniami. Przez długi okres czasu największym
beneficjentem budżetu UE było rolnictwo. 1970 rok był rekordowym rokiem, na który
przeznaczono sektor gospodarki niemal 87% budżetowych wydatków.
Warto również podkreślić, fakt iż, co roku coraz więcej nakładów budżetowych jest
też kierowanych na rozwój, badania, oraz wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej.
Tendencje wzrostu można zauważyć od 2007 roku. Od połowy lat 90’ można spostrzec, też
stopniowe zwiększenie wydatków przeznaczone na działania zewnętrzne Unii Europejskiej.
Większe nakłady UE na działania zewnętrzne mogą wynikać ze zwiększającego się poczucia
odpowiedzialności Unii Europejskiej za losy krajów słabiej rozwiniętych.
1. Dział inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu obejmuje:
29
„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia- wysokość środków
na realizacje wyżej wspomnianego działu wynosi niemal 126 mld euro. Dział ten ma
na zadaniu koncentrować się na realizacji Strategia Europa 2020 poprzez wspierania
innowacji, badań, rozwoju technologicznego oraz działania na rzecz wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw. Dział ten ma na zadanie wspierać edukacje i
rozwój osobisty studentów poprzez organizowanie ERASMUSA oraz Horyzont 2020,
który skupia się na wszystkich środkach unijnych na rzecz badań naukowych oraz
innowacji. Na dwa ostatnie cele przeznaczono zdecydowanie więcej środków, niż w

roku 2013. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu obejmuje również
takie programy jak: International Thermonuclear Experimental Reactor (projekt
służący realizacji europejskiej, strategii na rzecz uzyskania zrównoważonych źródeł
w przyszłości oraz program Europejski program monitorowania ziemi. Wszystkie
powyższe dane można przedstawić w postaci wykresu, który prezentuje się w
następujący sposób:
29 GUS, www.stat.gov.pl.
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Wykres 4: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
Spójność społeczna, gospodarcza, terytorialna- nakłady na politykę spójności w latach
2014-2020 są mniejsze o 30 mld euro w stosunku do okresu 2007-2013. Europejski
fundusz społeczny ma na celu zapobieganie bezrobociu, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego ma na celu wspieranie działań na rzecz przywrócenia równowagi
regionalne w UE, natomiast środki na fundusz spójności przeznaczone są na wsparcie
finansowe projektów dotyczących ochrony środowiska
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych.
Dane statyczne i liczbowe będzie przedstawiać wykres znajdujący się poniżej:
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Wykres 5: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo spraw zagranicznych
2. Dział trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne. Środki z tego działu finansowane są na
rzecz:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13.9 mld euro)
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (0.9 mld euro)
Działania na rzecz klimatu (0.4 mld euro)
Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (43.8 mld euro)
Więcej szczegółowych informacji prezentuje poniższy wykres:
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Wykres 6: Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne w 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo spraw zagranicznych
3. Dział bezpieczeństwo i obywatelstwo- środki z owego działu finansowane są przede
wszystkim na rzecz:
Program „Europa dla Obywateli” (0.02 mld euro)
Program „Kreatywna Europa” (0.2 mld euro)
Program „Żywność i Pasza” (0.3 mld euro)
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (0.4 mld euro)
Fundusz Migracji i Azylu (0.4 mld euro)
Szczegółowe informacje na temat finansowania wyżej wymienionych aspektów przedstawia
wykres znajdujący się poniżej:
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Wykres 7: Bezpieczeństwo i obywatelstwo w 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo spraw zagranicznych
4. Dział Globalny wymiar Europy- obejmuje finansowanie na:
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (0.3 mld euro)
Instrument na rzecz stabilności (0.3 mld euro)
Pomoc humanitarna (0.9 mld euro)

Instrument finansowania wspólnoty na rzecz rozwoju (2.3 mld euro)
Europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa (2.1 mld euro)
Instrument pomocy przedakcesyjnej (1.6 mld euro)
Demokracja i prawa człowieka (0.2 mld euro)
27
str. 27
Wykres 8: Globalny wymiar Europy w 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo spraw zagranicznych
5. Dział administracja- środki na funkcjonowanie aparatu administracji Komisji Europejskiej,
Rady Europejskiej, Parlamentu oraz innych instytucji publicznych. Rozłożenie procentowe
prezentuje się w następujący sposób:
Komisja Europejska (3.3 mld euro)
Pozostałe instytucje (3.6 mld euro)
Inne (1.7 mld euro)”
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Wykres 9: Administracja w 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo spraw zagranicznych
3.3 Wykorzystanie środków unijnych na przykładzie Gminy Kęty- rozbudowa i
modernizacja systemu ściekowego.
Głównym celem projektu Unijnego jest wzmocnienie spójności gospodarczej i
społecznej na terenie realizowanego projektu.30 Zadbanie o czystość środowiska naturalnego,
wód, gleb oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Kęty do wymagań Polski i Unii
Europejskiej, a tym samym przyczynianie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii
Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia
ludzkiego oraz racjonalnego i przede wszystkim oszczędnego wykorzystania zasobów
naturalnych.
Podstawowymi niedoborami w systemie ściekowym w Gminie Kęty były:
System kanalizacyjny
Oczyszczalnia ścieków w Kętach
30
http://www.kety.pl/pliki/ue_06.pdf
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Modernizacja oczyszczalni ścieków
Podsumowanie:
Jeśli chodzi o wykorzystanie funduszów Unii Europejskiej to nasz kraj wydaje ponad
setki miliardów złotych z funduszy Unijnych. Celem powyższej pracy było dokładne
zapoznanie się, oraz analiza wszystkich kwestii dotyczących Funduszów Unijnych.
Skupiając się na naszym kraju dane szacują się w następujący sposób: Polska od
początku trwania opisanych w pracy programów unijnych na lata 2007-2013 wydała 342.8
mld euro, z czego dofinansowanie przez Unie Europejską wynosiło 243,2 mld- podaje resort
infrastruktury i rozwoju. W tym czasie podpisano również, ok 106 tyś. Umów o wsparcie z
Unią Europejską na ok. 410,5 mld euro.
Jeśli chodzi o perspektywę 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z
unijnej polityki spójności, która została zaprezentowana w rozdziale trzecim. Ta kwota jest o
wiele większa niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013, ponieważ było to ok 68 mld euro.
Można dzięki temu szacować fakt, iż zbiegiem czasu Polska korzysta z pomocy funduszy
coraz to bardziej. W trzecim rozdziale pracy dyplomowej został podany konkretny przykład
na wykorzystanie funduszy unijnych w konkretnej gminie, a mianowicie w Gminie Kęty.

Kęty zaczerpnęły pomocy w postaci funduszów na rzecz rozbudowy i modernizacji systemu
ściekowego.
W nowej perspektywie UE wsparcie funduszów unijnych obejmuje dziedziny, które
najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia osób
młodych oraz modernizacji gospodarki. Pieniądze z funduszów unijnych mają trafiać przede
wszystkim na takie cele jak: badania naukowe, które zostaną wykorzystane w różnych
instytucjach państwowych, szkołach, uczelniach wyższych, budowę dróg, kolei, co bardzo
ułatwi użytkowanie wszystkim mieszkańcom Polski, transport publiczny, rozwój
infrastruktury czy przedsiębiorczości. Ważnym faktem jest to iż ok 40% funduszy polityki
spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro.
Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania, środki z funduszów europejskich są
niezwykle ważne dla każdego kraju, które je pobiera. Dzięki nim można stworzyć coś
lepszego, innowacyjnego lub zainwestować w rzeczy ważne i potrzebne obywatelom.
30
str. 30
Literatura:
1. A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać
fundusze unijne, Warszawa 2008, str.56.
2. F. Drago, B. Gaziński, Unia Europejska, co każdy o niej wiedzieć powinien, Olsztyn
1996, s.15.
3. J. Szymańska, J. Zgierski, Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w PO KL.
Poradnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010.
4. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej, cele, działania,
środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008r., str.23.
5. Komisja Europejska, Budżet UE na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, Warszawa 2005, s.65.
6. L. Oręziak,Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s.54.
7. Leszek Cybulski: Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej. W: Bolesław Winiarski
Polityka gospodarcza. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s.
504-516
8. M. Cini, Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie, Warszawa, 2007, str.85-88.
9. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem. 14 wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2010.
Spis stron internetowych:
1. http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
2. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. http://bonyefs.pl/zasady-dzialania-funduszy-europejskich/
4. http://uniaeuropejska.org/
5. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
6. http://www.metropolisdg.pl/uslugi/rpo-regionalne-programy-operacyjne
7. http://rpopromocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1288194875#Efektywdrażaniaprogramu
8. http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
31
str. 31
9. https://www.funduszeeuropejskie.20072013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx
10. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=82834FB47ED741F29CDE89F
DA2D842B1
11. http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020
12. Ministerstwo Finansów RP, Transfery finansowe Polska - Unia Europejska.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1007802/2013.pdf

13. NBP, http://www.nbp.pl/
14. Rada Unii Europejskiej, Rozporządzenie Rady nr 1311/2013 z dnia 2.12.2013.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:EN
:PDF
15. GUS, www.stat.gov.pl
16. http://www.kety.pl/pliki/ue_06.pdf
Spis wykresów:
Wykres 1: Podział środków w programie
Wykres 2: Podział środków na priorytety
Wykres 3: Skąd pochodzą pieniądze w 2014 r.?
Wykres 4: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
Wykres 5: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w 2014 r.
Wykres 6: Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne w 2014 r.
Wykres 7: Bezpieczeństwo i obywatelstwo w 2014 r.
Wykres 8: Globalny wymiar Europy w 2014 r.
32
str. 32

