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Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach 
poszczególnych kategorii earmarkingu1

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie sytuacji finansowej w latach 2007-2013, 
określającej kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii 
Europejskiej. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną danych pobranych 
ze źródeł zewnętrznych − Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z uwzględ-
nieniem podziału funduszy według interwencji kategorii earmarkingu. W artykule 
dokonano porównań udziału poszczególnych programów operacyjnych w całości 
alokacji środków polityki spójności. W opracowaniu wyników badań wykorzysta-
no metody taksonomiczne, w celu uporządkowania liniowego wszystkich kategorii 
i zobrazowania danych w ujęciu graficznym. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, polityka spójności,earmarking.

Kody JEL: E24, F63, O11, O31

Wstęp

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 to dokument 
określający kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w okre-
sie 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). NSRO zosta-
ły przygotowane zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne i uchylającego rozporządzenie (WE)  
nr 1260/1999 (Dz.U.UE L. 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 19). NSRO są instrumentem od-
niesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniającym jednocześnie za-
pisy Strategii Rozwoju Kraju (SKR) na lata 2007-20152 oraz Krajowego Programu Reform 
(KPR) na lata 2005-20083, odpowiadającym na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. 
W dokumencie przedstawiono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i jej regio-

1  http://www.fundusze-europejskie.pl/slownik-funduszowy/0,30,earmarking.html [dostęp: 13.07.2014]. Earmarking (earmark 
− przeznaczyć) − wyjaśnienie końcowe – termin ten odnosi się do wdrażania zapisów Strategii Lizbońskiej, na realizację której 
Polska będzie musiała wydać aż 60% środków z Unii Europejskiej. Komisja Europejska wymagać będzie zachowania takich 
proporcji na poziomie całego NSRO, a nie poszczególnych priorytetów w programach operacyjnych.
2  Strategia Rozwoju Kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r., jest podstawowym dokumentem okre-
ślającym cele polityki rozwoju w Polsce w latach 2007-2015.
3  Krajowy Program Reform, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2005 r., wyznacza krótkookresowe cele i środki 
realizacji polityki wzrostu i zatrudnienia, sformułowane w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej.
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nów, sformułowano najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz 
określono cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej 
z krajami i regionami Wspólnoty, zaprezentowano alokacje środków finansowych na po-
szczególne programy oraz ramy systemu realizacji. Komisja Europejska zaakceptowała pol-
skie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Fakt ten ogłoszono podczas konferencji pt. 
Silne regiony – budowanie mostów dla Europy, która odbyła się w dniach 9-10 maja 2007 r. 
w Hof w Bawarii (Idzikowska 2007, s. 15).

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

Przeprowadzana ewaluacja exante NSRO stanowi wymóg dla każdego programu opera-
cyjnego w ramach Celu „Konwergencja” na podstawie art. 48 ust. 1 Rozporządzenia Rady 
nr 1083/2006. Przygotowanie oceny szacunkowej NSRO zostało powierzone niezależnemu 
wykonawcy (Instytutowi Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie), wybrane-
mu w trybie przetargu nieograniczonego4. 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej kraju dokonana przez wyżej wymieniony 
Instytut, wskazała, że w horyzoncie średnioterminowym (7 najbliższych lat) najważniej-
szym wyzwaniem dla naszego kraju była adekwatna do aspiracji społeczeństwa, odpowiedź 
na procesy globalizacyjne, przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia spójności gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej w ramach UE.

Polska w latach 2007-2013 była największym beneficjentem europejskiej polityki spój-
ności. W jej ramach łącznie otrzymała około 67 mld euro podzielonych na interwencje 
EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, które stanowiłyby około 20% wszystkich środków 
finansowych przeznaczonych z budżetu UE na realizację polityki spójności.

Wszelka strategia rozwojowa musi mieć zapewnioną możliwość realizacji. Dlatego po-
ważnym wyzwaniem dla Polski, jak i innych krajów UE było zapewnienie komplementarno-
ści celów i instrumentów realizacji różnych polityk krajowych i europejskich dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów rozwojowych. Skala wyzwania wynikała z następujących przyczyn:
 - po stronie polskiej – z dużej zmienności ogólnych zasad funkcjonowania oraz zmienno-

ści struktur administracyjnych odpowiadających za programowanie i realizację różnych 
działań rozwojowych,

 - po stronie UE – z braku wystarczających mechanizmów koordynacji i znacznego stopnia 
autonomizacji różnych polityk (takich jak: Polityka Spójności, Polityka w zakresie kon-
kurencyjności, Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka Rybacka) oraz instrumentów 
ich realizacji.

4  Pełna wersja dokumentu: Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-3013 (2006). Raport koń-
cowy, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, wrzesień, 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/ewaluacja/ [dostęp: 13.07.2014].
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Cele polityki spójności w Polsce

Niska konkurencyjność polskiej gospodarki, której wyrazem był między innymi niski po-
ziom PKB na mieszkańca w stosunku do średniego poziomu w UE, kwalifikowała wszystkie 
województwa w Polsce w latach 2007-2013 do obszarów Celu „Konwergencja” w ramach 
Polityki Spójności UE. W wyniku przeprowadzonej analizy przez Instytut Koniunktur i Cen 
Handlu Zagranicznego w Warszawie oraz w odpowiedzi na wyzwania Strategii Lizbońskiej 
i zapisu Zintegrowanego Pakietu Wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrud-
nienia na lata 2005-2008 (ZPW)5, których instrumentem realizacji na gruncie krajowym jest 
KPR, został sformułowany cel strategiczny NSRO na lata 2007-2013.

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski było two-
rzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsię-
biorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej.

Powyższy cel został sformułowany w odniesieniu do celu europejskiej polityki spójności 
(Barcz i in. 2007, s. 248). Środki wydatkowane w ramach NSRO miały zapewnić realiza-
cję określonego traktatowo, celu zwiększania stopnia spójności społecznej i gospodarczej 
Polski i jej regionów względem średniej UE poprzez reformy strukturalne i koncentrację 
wydatków w kilku obszarach mających decydujące znaczenie dla przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia.

Instrumenty realizacji celów NSRO

Obok celu strategicznego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-
2013 wytyczono cele horyzontalne, realizowane za pomocą programów i projektów współ-
finansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – współfinansowany przez 

EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i FS (Fundusz Spójności),
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – EFRR,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS (Europejski Fundusz Społeczny),
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR,
 - Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) – EFRR,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR.

Wyżej wymienione programy stanowią podstawowy poziom operacyjny NSRO i są za-
rządzane na poziomie kraju, a w przypadku RPO − na poziomie 16 regionów, przyczyniając 
się do realizacji celu strategicznego oraz sześciu horyzontalnych celów szczegółowych.

5  Zintegrowany Pakiet Wytycznych w sprawie wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, to strategiczny dokument wspólnoto-
wy, zawierający wytyczne w zakresie polityki gospodarczej i zatrudnienia, służące realizacji priorytetów UE sformułowanych 
w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej, COM (2005) 141 z dnia 12 kwietnia 2005 r.
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Tabela 1
Szacunkowy podział środków przewidzianych do wydatkowania w ramach NSRO 
pomiędzy poszczególne cele horyzontalne 

Cele horyzontalne NSRO Waga

Cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa 4%

Cel 2 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 10%
Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 42%
Cel 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 22%
Cel 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej

22%
Cel 6 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych  

na obszarach wiejskich
Łącznie 100%

Źródło: Narodowa Strategia Spójności (2007).

Wydatki w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu

Wielkość i struktura wydatków przewidzianych w ramach NSRO 2007-2013 została opi-
sana w odniesieniu do decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. oraz decyzji Komisji 
Europejskiej z sierpnia 2006 r. określających pułapy wydatków z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności, a także z uwzględnieniem celów przyjętej strategii rozwojowej oraz 
przyjętych zasad realizacji NSRO, jak również w odniesieniu do przyjęcia zobowiązania 
przeznaczenia co najmniej 60% środków Celu „Konwergencja” na realizację działań w sfe-
rach najbardziej newralgicznych dla realizacji KPR.

Podstawowym „wsadem” do badań społeczno-ekonomicznych jest trójwymiarowa 
„kostka danych”, której wektorami są: obiekty badawcze, cechy diagnostyczne oraz jednost-
ki czasu. Ta kostka opisuje pewną złożoną rzeczywistość społeczno-ekonomiczną z zastoso-
waniem metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia 
poziomu ich rozwoju gospodarczego (Czermińska 2002). W metodologii nauk przyjmuje 
się, że klasyfikacja otaczającej nas rzeczywistości jest pierwszym z podstawowych celów 
nauki (Pociecha i in. 1988, s. 9). Planowane wydatki z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności na siedmioletni okres stanowią podwaliny do badań społeczno-ekonomicznych. 
Analizując dane zawarte w tabeli 2 zauważamy, że dominującymi priorytetami tematyczny-
mi była kategoria: transport (16 039,6 mln euro) oraz kategoria: B+RT innowacje przedsię-
biorczość (10 754,6 mln euro).

Kolejnymi obszarami w alokacji funduszy znalazły się kategorie: społeczeństwo informa-
cyjne (3 950,4 mln euro),poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości (3 110,7 mln euro) 
oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego (2 925,7 mln euro). Najmniejszy udział w podziale 
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środków finansowych odnotowano w kategorii: poprawa w integracji społecznej osób o nie-
korzystnej sytuacji (354,3 mln euro, co stanowi 0,5% wskaźnik eamarkingu), energia (1 528,2 
mln euro/2,3% wskaźnik eamarkingu) oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowni-
ków, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (1 537,1 mln euro/2,3% wskaźnik eamarkingu).

Udział poszczególnych programów operacyjnych w całości alokacji środków polityki 
spójności dla Polski wraz ze źródłami ich finansowania przedstawiono w powyższych tabe-
lach. Podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszcze-
gólnych programów operacyjnych Celu „Konwergencja” kształtuje się w następujący spo-
sób: PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro), Regionalne 
Programy Operacyjne – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), PO Kapitał Ludzki – 14,6% 
całości środków (9,7 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka – 12,4% całości środków 
(8,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), 
PO Pomoc Techniczna – 0,8% całości środków (0,5 mld euro). Pozostałe środki finansowe 
w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostały przeznaczone na 
utworzenie krajowej rezerwy wykonania – 2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro.

Tabela 2
Wydatki w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu  

Priorytet tematyczny

Wkład wspólnotowy  
(wg kategorii interwencji

 z zał. IV do Rozporządzenia 
1083/2006)

Łącznie
(w mln EUR)

Wskaźnik 
earmarkingu 

(w %)

Kategoria: B+RT. INNOWACJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 10 754,6 16,2
Kategoria: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 3 950,4 5,9
Kategoria: TRANSPORT 16 039,6 24,1
Kategoria : ENERGIA 1 528,2 2,3
Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE 
ZAGROŻENIOM 2 310,5 3,5
Kategoria: ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH 
PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW 1 537,1 2,3
Kategoria: POPRAWA DOSTEPU DO ZATRUDNIENIA I JEGO 
TRWAŁOŚCI 3 110,7 4,7
Kategoria: POPRAWA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 
W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 354,3 0,5
Kategoria: POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO 2 925,7 4,4
Łączny wkład wspólnotowy wg kategorii interwencji określonych 
w załączniku IV do Rozporządzenia nr 1083/2006 42 511,1
Całkowity wkład wspólnotowy do NSRO w ramach Celu 
”Konwergencja” 66 553,2 63,9

Źródło: Narodowa Strategia Spójności (2007, s. 157).
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Wykres 1
Wydatki w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu w ujęciu słupkowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

Wykres 2
Wydatki w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu w ujęciu kołowym

Źródło: jak w wykresie 1.
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Tabela 3
Udział prolizbońskich kategorii interwencji w ramach NSRO Cel „Konwergencja” 
w podziale na fundusze oraz programy operacyjne  

Program operacyjny Fundusz

Wkład wspólnotowy  
(w mln EUR)

Wskaźnik 
earmarkingu 

(w %)

Całkowity Cel 
Konwergencja

Wg kategorii 
interwencji 

z zał. IV 
1083/2006 

PO NSRO

16 Regionalnych Programów 
Operacyjnych EFRR 16 555,6 7 026,9 42,4 10,8
PO Rozwój Polski Wschodniej EFRR 2 273,8 1 000,0 44,0 1,8
PO Infrastruktura i Środowisko Ogółem 27 913,7 18 616,3 66,7 27,8
W tym: EFRR 5 737,3

FS 22 176,4
PO Innowacyjna Gospodarka EFRR 8 254,9 7 831,9 94,9 10,7
PO Kapitał Ludzki ESF 9 707,2 8 036,0 82,8 12,8
NSRO 42 511,1 63,9
PO Pomoc Techniczna EFRR 516,7
Rezerwa wykonania Ogółem 1 331,3
W tym: EFRR 1 031,1

ESF 300,2
Cel „Konwergencja” Ogółem 66 553,2
W tym: EERR, ESF 44 376,8

FS 22 176,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowa Strategia Spójności (2007).

Określenie poziomu krajowych wydatków publicznych dla wszystkich obszarów Cele 
„Konwergencja”, tj. dla całej Polski, zostało dokonane przez Ministerstwo Finansów we współ-
pracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z dokumentem pt. Metodologiczny 
dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący wytycznych do obliczenia wydatków 
strukturalnych publicznych i równoważnych dla celów dodatkowości (dokument roboczy nr 
3; grudzień 2006), została przygotowana przez Polskę i przekazana Komisji Europejskiej 
Metodologia określenia poziomu wydatków publicznych poniesionych na cele strukturalne. 

Podsumowanie

Uznając okres 2007-2013 za miniony, podstawą do dalszych prac nad budżetem Unii na 
lata 2014-2020 pozostają propozycje zawarte w konkluzji Rady Europejskiej ze szczytu z lu-
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tego 2013 roku6. Na politykę spójności przeznaczono w nich 325,149 mld euro, o 8,4% mniej 
niż w poprzednim okresie. Polska powinna otrzymać z tej kwoty 72,9 mld euro (Dobrzycka 
2014, s. 18). W Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja proponuje mię-
dzy innymi odmienny niż dotychczas sposób podziału środków polityki spójności. Zamiast 
obecnych 4% chce, aby ograniczenie maksymalnej alokacji dla danego kraju określić na po-
ziomie 2,5% PKB. Podstawą przyznawania środków miałby być w dalszym ciągu poziom 
PKB danego kraju. Zmieni się także sposób podziału środków pomiędzy poszczególne kate-
gorie regionów. Komisja Europejska (KE), zgodnie z oczekiwaniami Polski, wprowadza nowy 
typ regionów – regiony przejściowe. Spośród polskich regionów w tej kategorii znajdzie się 
Mazowsze, pierwszy polski region, który przekroczył poziom 75% średniego unijnego PKB. 
Rozwiązanie to sprawi, że Mazowsze nie zostanie nagle pozbawione unijnych dotacji, tylko 
otrzyma je w mniejszym wymiarze, w wysokości 66% wsparcia, które przypada na regiony 
najbiedniejsze. Na wsparcie regionów przejściowych KE chce przeznaczyć 39 mld euro. 50% 
swojej alokacji region przejściowy będzie musiał przeznaczyć na projekty związane z efek-
tywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, innowacjami oraz konkurencyjno-
ścią MSP. Udział EFS w alokacji środków przypadający na region przejściowy nie powinien 
być niższy niż 40%. Projekty rozporządzeń zawierają również propozycje ustalenia procen-
towego udziału poszczególnych funduszy w krajowej alokacji. Udział Funduszy Spójności 
nie mógłby przekraczać jednej trzeciej alokacji, a minimalny udział środków EFS powinien 
wynosić 25% (40% dla regionów przejściowych). Analizując dane okresu 2007-2013, udział 
FS (por. tabela 3.), wyniósł 22 176,4 mln euro, w porównaniu z ogólną alokacją 66 553,2 mln 
euro, stanowi to mniej niż jedna trzecia alokacji (1/3 z 66 553,2 mln euro, to równoważność 
kwoty 22 184,4 mln euro). KE proponuje także ograniczenie do 85% poziomu współfinanso-
wania każdej osi priorytetowej w ramach programów operacyjnych w przypadku regionów 
biedniejszych, a w przypadku regionów przejściowych do 60%.
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Implementation of the Development Policy Supporting 
Economic Growth and Employment Taking into Account 
Expenditures within Particular Categories of Earmarking7

Summary

An aim of considerations is to present the financial situation in the years 2007-2013, 
determining the directions of support from the financial means available from the Euro-
pean Union’s budget. In her article, the author carried out a statistical analysis of the data 
received from the external sources – the National Strategic Reference Framework with 
consideration of distribution of funds by earmarking category intervention. In her arti-
cle, the author compared the share of individual operational programmes in the whole 
allocation of means within the cohesion policy. In compilation of research findings the 
author used taxonomic methods, for the purpose of linear arrangement of all categories 
and data graphical presentation. The article is of the research nature.

Key words: structural funds, cohesion policy, earmarking.

JEL codes: E24, F63, O11, O31.

Осуществление политики развития, поддерживающей 
экономический рост и занятость с учетом расходов  
в рамках отдельных категорий предназачения фондов 
(англ. earmarking8)

Резюме

Цель рассуждений – представить финансовую ситуацию в 2007-2013 гг., 
определяющую направления поддержки за счет финансовых средств, доступ-

7  http://www.fundusze-europejskie.pl/slownik-funduszowy/0,30,earmarking.html [access on 13.07.2014]. Earmarking – this 
term refers to implementation of the provisions of the Lisbon Strategy on which accomplishment Poland will have to spend as 
much as 60% of means from the European Union. The European Commission will require keeping such proportions at the level 
of entire NSRF and not individual priorities in the operational programmes.
8  http://www.fundusze-europejskie.pl/slownik-funduszowy/0,30,earmarking.html [доступ: 13.07.2014]. Earmarking (англ. 
earmark – предназначить, предназначать) – этот термин относится к внедрению положений Лиссабонской страте-
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ных из бюджета Европейского Союза. В статье проведен статистический ана-
лиз данных, взятых из внешних источников – Национальных стратегических 
рамок единства с учетом распределения фондов по интервенции категории их 
предназначения. В статье провели сопоставления доли отдельных оператив-
ных программ в совокупности распределения средств политики сплоченно-
сти. В разработке результатов исследований использовали таксономические 
методы для линейного упорядочения всех категорий и представления данных 
в графическом изображении. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: структурные фонды, политика сплоченности, предназна-
чение фондов.

Коды JEL: E24, F63, O11, O31.
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гии, для осуществления которой Польша будет обязана расходовать аж 60% средств, поступающих из Евросоюза. 
Европейская комиссия потребует сохранения таких пропорций на уровне НСРЕ в целом, а не отдельных приоритетов 
в рамках оперативных программ.
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