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FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WOJEWÓDZTWACH  

– ANALIZA STATYSTYCZNA 
    
Streszczenie: W artykule zastosowano statystyczną analizę projektów dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich w latach 2004-2013. Analiza została przeprowadzona na przy-
kładzie województw. Celem artykułu jest uporządkowanie województw tak, aby powsta-
ły grupy jednorodne pod względem tematyki realizowanych projektów dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich. Do grupowania województw wykorzystano diagram Czeka-
nowskiego. 
 
Słowa kluczowe: Fundusze Europejskie, analiza statystyczna, diagram Czekanowskiego. 
 
 
Wprowadzenie  

Polska jest największym beneficjentem Funduszy Europejskich (FE) pod 
względem kwot przekazanych przez Komisję Europejską (KE). Komisja ta 
przydzieliła Polsce w płatnościach zaliczkowych i refundacjach 55 mld euro, co 
stanowi 82% środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013 [www 1], a więc 
wykorzystanie środków jest na wysokim poziomie. 

Celem niniejszej analizy jest zbadanie zmian wartości projektów współfi-
nansowanych przez UE pod względem tematów projektów w latach 2004-2006 
oraz 2007-2013 w poszczególnych województwach. Zweryfikowane zostaną 
również następujące hipotezy badawcze: 
−  w najbogatszych województwach UE dofinansowała projekty o największej 

łącznej wartości, ponieważ właśnie te województwa same mogą zainwesto-
wać najwięcej pieniędzy, 
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−  województwa mające największą liczbę mieszkańców realizowały najwięcej 
projektów, ponieważ większość z nich została złożona przez osoby prywatne, 
a nie instytucje samorządowe, 

−  tematy projektów, na które przeznaczano największe pieniądze, realizowa-
nych i współfinansowanych z Funduszy Europejskich w różnych wojewódz-
twach, są różne ze względu na odmienne położenie geograficzne, stopień 
zurbanizowania oraz gęstość zaludnienia, ale mimo to tworzą grupy, w któ-
rych kwoty projektów oraz wielkość dofinansowania projektów w poszcze-
gólnych sferach tematycznych są podobne. 

Analiza taka jest tym ważniejsza, że z ogólnej puli 82,5 mld euro przyzna-
nych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014-2020, samorządy 
województw będą zarządzać w sumie ponad 31 mld euro. To prawie 40% całej 
kwoty. Dla porównania w latach poprzednich regiony miały do dyspozycji ok. 25% 
środków. Zwiększona została zatem rola regionów w zakresie zarządzania środ-
kami unijnymi [www 1]. Analiza da również odpowiedź na pytanie, w których 
województwach przedsiębiorstwa prywatne lub osoby zarządzające jednostkami 
samorządowymi dostawały największe dofinansowanie ze środków UE na reali-
zację zaplanowanych projektów. 

Wszystkie dane dotyczące projektów współfinansowanych przez UE po-
chodzą ze strony internetowej o dotacjach europejskich [www 2], natomiast 
dane dotyczące ilości mieszkańców oraz wielkości PKB – ze strony internetowej 
GUS [www 3]. 
 
 
1.  Wykorzystanie Funduszy Europejskich w latach 2004-2013 

W latach 2004-2013 w Polsce złożono 187 825 wniosków, które zostały do-
finansowane ze środków unijnych. Wartość wszystkich realizowanych projektów 
wyniosła 665 304,4 mln zł, z czego 365 181,5 mln zł pochodziło z FE. Dzięki dofi-
nansowaniu z FE prawie 55% wartości projektów zostało sfinansowanych z pienię-
dzy pochodzących z budżetu UE. 

Wartość realizowanych projektów oraz dofinansowania w poszczególnych okre-
sach finansowania przez UE były różne. W latach 2004-2006 zostały zrealizowane 
projekty o łącznej wartości 98 543,15 zł, a w latach 2007-2013 – 566 761,29 zł. Dru-
gi okres był ponad dwa razy dłuższy, ale wzrost wartości realizowanych projektów 
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Rys. 3.  Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),  

wielkość dofinansowania (w mln zł) w latach 2004-2006 oraz PKB (w mln zł)  
w województwach w 2006 r. 

 
Z rys. 3 wynika, że zarówno wartość projektów, jak i wielkość dofinanso-

wania tych projektów zależy od wielkości PKB w poszczególnych wojewódz-
twach. Wyjątek stanowi województwo małopolskie, w którym przy stosunkowo 
wysokim PKB wartość projektów współfinansowanych przez UE była na śred-
nim poziomie. Porównując rys. 1 i 3, można zauważyć, że wartość realizowa-
nych projektów oraz ich dofinansowanie z FE w umiarkowanym stopniu zależy 
od ich liczby. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wartością 
realizowanych projektów a ich liczbą wyniósł 0,68. 

Wartość realizowanych projektów oraz wielkość dofinansowania z FE na 
10 tys. mieszkańców zaprezentowano na rys. 4. 
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Jeżeli policzymy liczbę projektów współfinansowanych przez UE w latach 
2007-2013 na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rys. 7), to 
zauważymy, że zaszły duże zmiany w stosunku do sytuacji w latach 2004-2006. 
Największy „awans” zanotowały województwa: podkarpackie i warmińsko-mazur-
skie (oba o 7 pozycji), natomiast największy spadek odnotowały województwa: 
pomorskie (o 10 pozycji) i zachodniopomorskie (o 9 pozycji).  

Jeżeli spojrzymy na wartość dofinansowanych projektów i wielkość dofi-
nansowania z UE w latach 2007-2013 oraz wielkość PKB w 2012 r. (rys. 8) i po-
równamy te wartości z wartościami dla lat 2004-2006, to okazuje się, że kolejność 
województw jest bardzo podobna. Największa zmiana dotyczy województwa 
małopolskiego, gdzie wartość projektów jest na 3. miejscu, natomiast wartość 
dofinansowania – na miejscu 5. 

 

 
Rys. 8.  Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),  

wielkość dofinansowania (w mln zł) w latach 2007-2013 oraz PKB (w mln zł)  
w województwach w 2012 r. 
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− praca i integracja społeczna, 
− współpraca międzynarodowa, 
− administracja, 
− rewitalizacja, 
− ochrona środowiska. 

W latach 2004-2006 najwięcej projektów dofinansowanych z FE dotyczyło 
rozwoju firm. Wniosków tych było 3 razy więcej niż wszystkich pozostałych. 
Mimo tak dużej ilości wniosków dotyczących rozwoju firm największa wartość 
projektów oraz największa kwota dofinansowania była w przypadku wniosków 
dotyczących transportu i ochrony środowiska (rys. 12a, 12b oraz 13). 

 

 
Rys. 12a.  Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),  

wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów 
w latach 2004-2006 wg tematów projektów – część I 

 

 
Rys. 12b.  Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),  

wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów 
w latach 2004-2006 wg tematów projektów – część II 
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Tylko jeden współfinansowany projekt w latach 2004-2006 dotyczył kultu-
ry oraz sztuki i był realizowany w województwie wielkopolskim. Energetyki 
dotyczyło tylko 7 projektów. Pozostałych projektów według określonej tematyki 
było co najmniej kilkaset. Najmniejsza łączna wartość projektów i dofinansowa-
nia dotyczyła energetyki. 

W latach 2007-2013 najmniej projektów (304) dotyczyło współpracy mię-
dzynarodowej. Do kultury i sztuki odnosiło się już 723 projektów, a najwięcej było 
związanych z pracą i integracją społeczną (24 934), rozwojem firm (24 447) oraz 
nauką i edukacją (20 878). 

 

 
Rys. 13.  Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),  

wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów  
w latach 2007-2013 wg tematów projektów 

 
Na rys. 13 nie ujęto projektów związanych z transportem, ponieważ zarówno 

ich łączna wartość (264 177 mln zł), jak i wielkość dofinansowania (150 395 mln zł) 
są zdecydowanie największe i zaciemniałyby obraz pozostałych wartości. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku projektów związanych z administra-
cją oraz współpracą międzynarodową dofinansowanie sięga 86% wartości projektów. 

Struktura tematyczna realizowanych projektów pod względem ich wartości 
w latach 2004-2006 i 2007-2013 była różna. Współczynnik korelacji rang Spe-
armana wyniósł 0,55. 

Na rys. 14 przedstawiono różnicę pomiędzy wartością dofinansowanych 
projektów oraz wielkością dofinansowania w latach 2007-2013 i 2004-2006. Na 
rysunku nie uwzględniono projektów związanych z transportem, ponieważ róż-
nice te są bardzo duże i wynoszą odpowiednio 234 219 mln zł i 131 493 mln zł. 
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Rys. 15.  Podobieństwo pomiędzy wartościami projektów realizowanych  

przy dofinansowaniu z FE w latach 2004-2006 wg tematów projektów – diagram 
Czekanowskiego 

 
Z rys. 15 wynika, że powstały 4 grupy województw, w których realizowano 

współfinansowane projekty według określonych tematów na podobnym pozio-
mie w analizowanym przedziale czasowym. 
 
Tabela 1.  Podział województw na grupy metodą Czekanowskiego – wartości projektów 

realizowanych w latach 2004-2006 
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 
łódzkie 

pomorskie 
warmińsko-mazurskie 

lubelskie 
podlaskie 

świętokrzyskie 
opolskie 
lubuskie 

podkarpackie 

małopolskie 
zachodniopomorskie 
kujawsko-pomorskie 

 
W województwach należących do I grupy dofinansowano stosunkowo dużo 

projektów; są to województwa w których w 2006 r. był wysoki PKB. W porównaniu 
do województw z innych grup zaangażowano duży kapitał w projekty związane 
z transportem, a mały – z ochroną zdrowia i współpracą międzynarodową. 

Mały kapitał zainwestowano w ochronę środowiska w województwach 
z grupy II. Inwestycje w telekomunikację były na średnim poziomie. Wojewódz-
twa o najmniejszym PKB znalazły się w III grupie; wartość projektów w zakresie 
rozwoju firm, pracy i integracji społecznej, administracji, rewitalizacji i ochrony 
środowiska również była na stosunkowo niskim poziomie. 

Województwa z IV grupy inwestowały dużo w ochronę środowiska i roz-
wój firm. 
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Rys. 16.  Podobieństwo pomiędzy wielkościami dotacji z FE do projektów realizowanych  

w latach 2004-2006 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego 
 
W przypadku dotacji w latach 2004-2006 (rys. 16) powstały prawie identyczne 

grupy, jedyną różnicą jest to, że do grupy III dołączyło województwo podlaskie.  
Również wielkości dotacji pokrywały się z wartościami projektów, poza tym, że 

w grupie II województwa otrzymały dużą dotację na projekty związane z turystyką. 
 

 
Rys. 17.  Podobieństwo pomiędzy wartościami projektów realizowanych przy dofinansowaniu 

z FE w latach 2007-2013 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego 
 
W przypadku wartości projektów realizowanych w latach 2007-2013 (rys. 17) 

również wyróżniono 4 grupy województw podobnych – tab. 2. 
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Tabela 2.  Podział województw na grupy metodą Czekanowskiego – wartości projektów 
realizowanych w latach 2007-2013 

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 
dolnośląskie 

wielkopolskie 
pomorskie 

podkarpackie 
małopolskie 
śląskie 
łódzkie 

warmińsko-mazurskie 
kujawsko-pomorskie 

lubelskie 
 

lubuskie 
świętokrzyskie 

podlaskie 
opolskie 

 
 W grupie IV znalazły się województwa, w których łączne wartości projek-
tów w przypadku większości projektów pogrupowanych tematycznie są na naj-
niższym poziomie. Na trochę wyższym poziomie były województwa z grupy III, 
a następnie z I i II. Do grupy III należały województwa, w których wartość łącz-
na dofinansowanych projektów była na najwyższym poziomie (oprócz energety-
ki i bezpieczeństwa). 
 

 
Rys. 18.  Podobieństwo pomiędzy wielkościami dotacji z FE do projektów realizowanych  

w latach 2007-2013 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego 
 
Na rys. 18 przedstawione są województwa podobne pod względem uzyskanych 

dotacji z FE. Grupy są bardzo zbliżone do grup wyznaczonych na podstawie rys. 17. 
Różnice polegają na tym, że województwo warmińsko-mazurskie znalazło się         
w I grupie, a zachodniopomorskie w grupie III. Województwo śląskie nie znala-
zło się w żadnej grupie.  

Województwa z grupy I otrzymały stosunkowo dużą dotację na projekty 
związane z bezpieczeństwem, rewitalizacją i ochroną środowiska. W zakresie trans-
portu jedynie województwa z grupy IV otrzymały większą dotację. W grupie tej 
wysoko dotowane były również projekty związane z badaniami i rozwojem.  

W grupie II dotacje we wszystkich kategoriach były na średnim poziomie, 
a w grupie III w większości kategorii dotacje były najniższe. 
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Podsumowanie 

Wykorzystanie Funduszy Europejskich w województwach nie jest równo-
mierne. Zarówno w latach 2004-2006, jak i 2007-2013 najwięcej dofinansowa-
nych projektów było zrealizowanych w województwie mazowieckim, które jest 
zdecydowanie najbogatsze. Aż w 6 kategoriach tematycznych w województwie 
tym w latach 2004-2006 wartość projektów oraz kwota dofinansowania była 
najwyższa. W latach 2007-2013 kwoty te były najwyższe już w 9 kategoriach.  

Na wielkość projektów można jednak spojrzeć z innej perspektywy. W przeli-
czeniu na mieszkańca w latach 2004-2006 również te najbogatsze województwa 
realizowały projekty o największej wartości (chociaż województwo mazowiec-
kie znalazło się na 2. miejscu w przypadku kwoty dofinansowania). W latach 
2007-2013 było już zupełnie inaczej – największa wartość projektów w przelicze-
niu na mieszkańca była w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkar-
packim (jedne z najniższych PKB spośród województw), a najmniejsza w woje-
wództwach śląskim i wielkopolskim. 

W latach 2004-2006 zarówno administracja, jak i prywatne przedsiębior-
stwa złożyły najmniej przyjętych wniosków dotyczących kultury i sztuki oraz 
energetyki, a zdecydowanie najwięcej związanych z rozwojem firm. 

W latach 2007-2013 zmieniły się priorytety – najmniej przyjęto wniosków 
dotyczących współpracy międzynarodowej i poprawy bezpieczeństwa, a najwię-
cej wniosków dotyczyło pracy i integracji społecznej, a także rozwoju firm.  

Większość województw miała podobną strukturę wartości projektów oraz 
wielkości dofinansowania. Zarówno w latach 2004-2006, jak i 2007-2013 wy-
różniono 4 grupy województw podobnych pod względem wartości projektów 
realizowanych w określonych obszarach tematycznych. 

Podsumowując, im bogatsze województwo, tym łączna wartość dofinanso-
wanych projektów i wielkość dofinansowania była większa. Zależność pomię-
dzy ilością realizowanych projektów a liczbą mieszkańców w latach 2004-2006 
była słaba, natomiast w latach 2007-2013 była już bardzo silna.  
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EUROPEAN FUNDS IN THE PROVINCES – STATISTICAL ANALYSIS 

Summary: This article conducted a statistical analysis of projects co-financed from 
European Funds in 2004-2013. The analysis was conducted in terms of provinces. Hypo-
theses which were verified sound:  
− in the richest provinces of EU co-financed projects with the highest total value, be-

cause these provinces alone can just invest the most money,  
− the region having the largest number of inhabitants implemented most projects becau-

se most of the projects were submitted by individuals, rather than self-government in-
stitutions,  

− topics for which most money was spent, implemented and co-financed from European 
Funds in the various provinces are different, due to different geographic location, de-
gree of urbanization and population density, but yet are forming groups in which total 
amounts of projects and the size of funding projects partially in individual thematic 
spheres were similar. 

 
Keywords: European Funds, statistical analysis, Czekanowski diagram. 


