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Fundusze Unii Europejskiej
o ukierunkowaniu tematycznym

Unia Europejska jako organizacja o du¿ym potencjale gospodarczym i politycznym
oferuje wsparcie w ramach funduszy strukturalnych, a tak¿e innych œrodków ukierun-
kowanych tematycznie. Œrodki te tworzone s¹ w celu urzeczywistnienia solidarnoœci
z innymi pañstwami cz³onkowskimi, a tak¿e trzecimi. Dziêki nim Wspólnota w³¹cza
siê w finansowanie ró¿nych pozytywnych akcji i dzia³añ, które s¹ niezbêdne w przy-
padku rozwi¹zywania specyficznych problemów, mog¹cych pojawiæ siê w krajach be-
neficjentach.

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie funduszy tematycznych, utworzo-
nych i dzia³aj¹cych w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007–2013. Inspiracj¹
do podjêcia rozwa¿añ na temat œrodków ukierunkowanych tematycznie, jest przede
wszystkim luka na rynku wydawniczym, jaka panuje w kwestii publikacji traktuj¹cych
o tych specyficznych œrodkach pomocowych. St¹d zasadne wydaje siê przestawienie
zasad ich dzia³ania oraz interwencji, a tak¿e mo¿liwoœci aplikowania.

Jednym z funduszy tematycznych jest Europejski fundusz Badañ i Informacji do
spraw Tytoniu. Zosta³ on utworzony na podstawie artyku³u 13 Rozporz¹dzenia Rady
nr 2075/92 z 30 czerwca 1992 roku o organizacji rynku wspólnego dla tytoniu nieprze-
tworzonego1.

Podstawa prawna by³a wielokrotnie nowelizowana. Kolejne nowelizacje mia³y
miejsce w 2002, 2003 oraz 2005 roku. W obecnym stanie prawnym fundusz przyj¹³ na-
zwê Europejski Fundusz Tytoniowy. Wspiera on badania szkodliwych skutków palenia
tytoniu oraz prowadzi akcje uœwiadamiaj¹ce konsumentów o skutkach palenia tyto-
niu2. Fundusz wspiera tak¿e przestawienie produkcji tytoniu. Wsparciem objête mog¹
byæ dzia³ania zachêcaj¹ce do przejœcia na inny rodzaj produkcji, a to przez poprawê ja-
koœci innych produktów rolnych poza tytoniem. Zmianie produkcji na produkty inne
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1 Art. 13 Rozporz¹dzenia Rady nr 2075/92 z 30 czerwca 1992 roku o organizacji rynku wspólne-
go dla tytoniu nieprzetworzonego, Dz. U. WE nr L 215 z 30 lipca 1992 roku, s. 70–76.

2 W programach informacyjnych w szczególnoœci dzia³ania funduszu ukierunkowane s¹ na kre-
owanie metod i sposobów przekazu komunikatów jêzykowatych i wizualnych oraz rozpowszechnia-
nia informacji o szkodliwych skutkach konsumpcji tytoniu. W swoich akcjach uwagê wspiera na
zapobieganiu palenia i jego zaprzestaniu.



ni¿ tytoñ towarzyszy zazwyczaj finansowanie szkoleñ dla producentów rolnych. W ra-
mach tych œrodków szczególny nacisk k³adzie siê na ró¿nicowanie rolniczej dzia³alno-
œci w kierunku oko³o rolniczej, takiej jak us³ugi, rzemios³o czy turystyka3.

O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê wszystkie podmioty maj¹ce miejsce sta³ego zamiesz-
kania we Wspólnocie Europejskiej. Sk³adaj¹cy wniosek musi zobowi¹zaæ siê, ¿e sfi-
nansuje 25 procent kosztów projektu ze œrodków w³asnych, z kolei odpowiednio
75 procent sfinansowane zostanie przez Wspólnotê4. Funduszem zarz¹dza Komisja
Europejska, któr¹ wspiera komitet naukowo-techniczny. Ponadto zarz¹dzanie œrodka-
mi jest wspierane przez Dyrekcjê Generaln¹ ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
(DG-SANCO) oraz Dyrekcjê Generaln¹ ds. Rolnictwa (DG-AGRI)5.

Wyboru projektów dokonuje Komisja Europejska na podstawie opinii Komitetu na-
ukowo-technicznego. Projekty, które otrzymuj¹ dofinansowanie musz¹ odznaczaæ siê
innowacyjnoœci¹ oraz wykorzystywaæ istniej¹ce doœwiadczenie, nabyte w trakcie reali-
zacji poprzednich projektów w danej dziedzinie, ponadto powinny przyczyniaæ siê do
podniesienia œwiadomoœci wœród spo³eczeñstwa w kwestii szkodliwoœci u¿ywania ty-
toniu6. Projekty s¹ realizowane w ci¹gu dwóch lat od daty powiadomienia beneficjenta
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Wykres 1. Bud¿et Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata 2006–2008

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej
2007–2013. Cele – Dzia³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 201.

3 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 200.

4 J. W. Tkaczyñski, G. Rossmann, Fundusze Unii Europejskiej, Bia³ystok 2003, s. 83.
5 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-

³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 200.
6 Zob. Commission Regulation (EC) No 1881/2005 of 17 November 2005 amending Regulation

(EC) No 2182/2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC)
No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund.



przez Pañstwo Cz³onkowskie o zatwierdzeniu projektu. Jednak¿e Pañstwa Cz³onkow-
skie mog¹ przed³u¿yæ ten termin o kolejne 30 miesiêcy7.

Wspólnotowy Fundusz Tytoniu zosta³ ustanowiony na trzy lata i zakoñczy swoj¹ dzia-
³alnoœæ w 2009 roku. Najwiêksze œrodki, jakie przeznaczono na realizacjê poszczegól-
nych projektów zosta³y alokowane w 2006 roku. By³a to suma oko³o 29,2 miliardów euro.
W kolejnym 2007 roku, alokacja œrodków zosta³a zmniejszona i wynosi oko³o 27 mi-
liardów euro. Z kolei w ostatnim 2009 roku dzia³ania funduszu przeznaczono na jego
dzia³anie oko³o 28,5 miliardów euro.

W Polsce za realizacjê zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ Wspólnotowego Funduszu Ty-
toniowego odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa8, która jed-
noczeœnie jest instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–20139.

Kolejnym funduszem o ukierunkowaniu tematycznym jest Fundusz ds. Pilnych
w zakresie Weterynarii10. Zosta³ on utworzony w 1990 roku i funkcjonuje do dziœ, jed-
nak w zmienionej nazwie. Obecnie jest to Europejski Fundusz Weterynaryjny. Jego ce-
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�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Art. 4 Rozporz¹dzenia Komisji nr 1648/2000 z 25 lipca 2000 roku, Dz.
U. WE nr L 189 z 27 lipca 2000 roku, s. 9–11.

7 Art. 22 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia
Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, Dziennik Urzê-
dowy L 301, 18/11/2005 P. 0003–0005.

8 Art. 7 Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, Dz. U. 2002,
Nr 240, poz. 2059.

9 Informacje o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/in-
dex.php?id=2&id1=0&id2=0. Materia³ pobrano w dniu 20.09.2008 r.

10 J. W. Tkaczyñski, G. Rossmann, Fundusze Unii Europejskiej, Bia³ystok 2003, s. 84.



lem jest wyodrêbnienie specjalnych œrodków na kontrole w dziedzinie weterynarii,
a tak¿e na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierz¹t, i chorób odzwie-
rzêcych11.

W stanach zagro¿enia Europejski Fundusz Weterynaryjny przewiduje podejmowa-
nie dzia³añ natychmiastowych, polegaj¹cych na udzielaniu natychmiastowej pomocy
finansowej Wspólnoty w celu eliminacji groŸnych chorób zwierzêcych. Pomoc ta wy-
nika z izolacji gospodarstwa od chwili podejrzenia wyst¹pienia choroby stwierdzonej
oficjalnie przez pañstwowe s³u¿by weterynaryjne12. Wówczas pomoc mo¿e przybraæ
charakter:
– uboju nale¿¹cych do podanych gatunków zwierz¹t, które zachorowa³y, s¹ zaka¿one

albo podejrzewane o zachorowanie lub zaka¿enie;
– zniszczenia ska¿onej paszy i ska¿onego wyposa¿enia w wypadkach kiedy, nie

mo¿na dokonaæ jego dezynfekcji;
– oczyszczania, dezynsekcji i dezynfekcji gospodarstw i wyposa¿enia w gospodar-

stwach;
– ustanowienia stref ochronnych;
– szybkiego i skutecznego odszkodowania dla hodowców13.

Choroby, które kwalifikuj¹ siê do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu We-
terynaryjnego, przedstawia tabela 1.
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Tabela 1
Choroby kwalifikuj¹ce siê do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Weterynaryjnego

Choroby zwierzêce i odzwierzêce

GruŸlica byd³a

Bruceloza byd³a

Bruceloza owiec i kóz (B. melitensis)

Choroba niebieskiego jêzyka na obszarach endemicz-
nego wystêpowania lub obszarach wysokiego ryzyka

Afrykañski pomór œwiñ

Choroba pêcherzykowa œwiñ

Klasyczny pomór œwiñ

ZakaŸna martwica uk³adu krwiotwórczego

ZakaŸna anemia ³ososi

W¹glik

Zaraza p³ucna byd³a

Grypa ptaków

Wœcieklizna

B¹blowica

Choroby zwierzêce i odzwierzêce

Pasa¿owalne encefalopatie g¹bczaste (TSE)

Kampylobakterioza

Listerioza

Salmonella (salmonella odzwierzêca)

W³oœnica

Werotoksyczne szczepy E. coli

Wiosenna wiremia karpi (SVC)

Wirusowa posocznica krwotoczna ryb ³ososiowatych
(VHS)

Zaka¿enie herpeswirusem koi (KHV)

Bonamioza wywo³ywana przez Bonamia ostreae

Marteilioza wywo³ywana przez Marteilia refringens

Choroba wywo³ana przez wirus Whispovirus (zespó³
WSSV) u skorupiaków

�ród³o: Opracowanie na podstawie decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê 90/424/EWG
w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, Dziennik Urzêdowy L 397, 30/12/2006 P. 0022–0027.

11 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 201.

12 Art. 3 Decyzji Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii
(90/424/EWG), Dziennik Urzêdowy L 224, 18/08/1990 P. 0019–0028.

13 Art. 3 ust 3 Decyzji Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie wetery-
narii (90/424/EWG), Dziennik Urzêdowy L 224, 18/08/1990 P. 0019–0028.



Europejski Fundusz Weterynaryjny podejmuje tak¿e finansowanie wyst¹pienia ptasiej
grypy. W takiej sytuacji wk³ad finansowy podzielony jest zazwyczaj na kilka transz i wynosi:
– 50 procent wydatków poniesionych przez pañstwo cz³onkowskie na odszkodowania

dla hodowców za uœmiercenie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków oraz znisz-
czone jajka;

– 50 procent wydatków poniesionych przez pañstwo cz³onkowskie na zniszczenie
zwierz¹t, zniszczenie produktów pochodzenia zwierzêcego, oczyszczanie i dezyn-
fekcjê gospodarstw;

– w wypadku wyst¹pienia koniecznoœci szczepieñ interwencyjnych wysokoœæ kosz-
tów kwalifikowanych wynosi 100 procent kosztów dostawy szczepionki i 50 procent
kosztów poniesionych przy przeprowadzaniu szczepieñ14.
W przypadku wyst¹pienia pryszczycy na terytorium pañstw cz³onkowskich, Euro-

pejski Fundusz Weterynaryjny mo¿e sfinansowaæ ubój zwierz¹t nale¿¹cych do podat-
nych gatunków, które zachorowa³y, s¹ zaka¿one, albo s¹ podejrzane o zachorowanie
lub zaka¿enie i ich zniszczenie, a w przypadku pomoru drobiu, zniszczenie jaj, znisz-
czenie ska¿onej paszy i ska¿onego wyposa¿enia w przypadkach, kiedy nie mo¿na
dokonaæ jego dezynfekcji, oczyszczenie, dezynsekcjê i dezynfekcjê gospodarstw i wy-
posa¿enia w gospodarstwach, ustanowienie stref ochronnych, wdro¿enie odpowied-
nich œrodków w celu zapobie¿enia rozprzestrzenianiu siê zaka¿enia, ustanowienie
okresu wyczekiwania, jaki ma byæ przestrzegany po uboju, a przed ponownym obsa-
dzeniem gospodarstwa. Wysokoœæ wsparcia wynosi 60 procent wydatków, które mog¹
byæ przeznaczone na odszkodowanie dla w³aœcicieli z tytu³u:
– uboju i zniszczenia zwierz¹t;
– zniszczenia mleka;
– czyszczenia i dezynfekcji gospodarstw;
– zniszczenia ska¿onych pasz i, kiedy nie ma mo¿liwoœci dezynfekcji, ska¿onego wy-

posa¿enia15.
Poza wymienionymi dziedzinami, EFV, podejmuje tak¿e dzia³ania prewencyjne,

wspieraj¹c z jednej strony dzia³ania informacyjne w zakresie zdrowia, dobrostanu
zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, a tak¿e z drugiej programy zwalczania, kon-
troli i monitorowania chorób zwierz¹t. W tym wypadku do wsparcia kwalifikuj¹ siê
dzia³ania dotycz¹ce skutecznej inspekcji weterynaryjnej, w tym przede wszystkim:
– udzielanie pomocy finansowej laboratorium ³¹cznikowym i laboratorium referencyjnym;
– wk³ad finansowy w przeprowadzenie badañ maj¹cych na celu zapobieganie zoonozom;
– wk³ad finansowy we wdra¿anie nowych strategii kontrolnych wynikaj¹cych z zasad

wspólnotowego rynku wewnêtrznego16.
W celu zapewnienia prawid³owego wykonywania bud¿etu i usprawniania dyscypli-

ny finansowej, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Edynburgu w dniach 12 i 13 grud-
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14 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 203.

15 Art. 11 ust 4 Decyzji Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie wetery-
narii (90/424/EWG), Dziennik Urzêdowy L 224, 18/08/1990 P. 0019–0028.

16 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 203.



nia 1992 roku, powo³ano do ¿ycia mechanizm finansowy17, którego g³ównym celem
by³o pokrywanie ryzyka zwi¹zane z udzielaniem lub gwarantowaniem kredytów dla
krajów trzecich18. Przyj¹³ on pocz¹tkowo nazwê Funduszu Gwarancyjnego Œrodków
dotycz¹cych Stosunków Zagranicznych, która ostatecznie zosta³a zmieniona na Fun-
dusz Gwarancyjny dla Dzia³añ Zewnêtrznych19.

Podstawy prawne funduszu by³y kilkakrotnie zmieniane, a obecn¹ podstawê praw-
n¹ stanowi Rozporz¹dzenie nr 89/2007 z 30 stycznia 2007 roku. Œrodki Funduszu po-
chodz¹ z:
– wp³at z bud¿etu ogólnego Wspólnot Europejskich;
– odsetek od zainwestowanych œrodków Funduszu;
– kwot odzyskanych od zalegaj¹cych ze sp³atami d³u¿ników, je¿eli Fundusz uzna³ ju¿

gwarancje20.
Utworzenie Funduszu mia³o na celu ochronê bud¿etu Wspólnoty przed nadmierny-

mi obci¹¿eniami w przypadku udzielania zbyt wielu po¿yczek czy gwarancji. Fundusz
w ramach swojego dzia³ania, osi¹ga pewien pu³ap œrodków zwanych kwot¹ doce-
low¹21. Obecnie kwota docelowa wynosi 9% ³¹cznych wymagalnych zobowi¹zañ kapi-
ta³owych Wspólnoty, wynikaj¹cych z ka¿dej operacji, powiêkszonych o niesp³acone
nale¿ne odsetki22. W wypadku powstania nadwy¿ki stosowna kwota jest zwracana do
bud¿etu ogólnego Wspólnot Europejskich23. Jak ju¿ wspomniano, ze œrodków Fundu-
szu mo¿e korzystaæ pañstwo trzecie. W przypadku kiedy pañstwo to stanie siê cz³on-
kiem Unii Europejskiej, traci mo¿liwoœæ korzystania z œrodków Funduszu.

Za zarz¹dzanie Funduszem odpowiadaj¹ wyspecjalizowane jednostki administra-
cyjne Komisji Europejskiej, a od 1996 roku w ramach udzielonego przez Wspólnotê
mandatu, zarz¹dza nim Europejski Bank Inwestycyjny24.

Poza tym Komisja Europejska, nie póŸniej ni¿ do 31 marca nastêpnego roku bud¿eto-
wego przesy³a Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybuna³owi Obrachunkowe-
mu, roczne sprawozdanie z wykorzystania œrodków z Funduszu oraz zarz¹dzania nim25.
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17 Mechanizm ten mia³ pozwalaæ w przypadku niewyp³acalnoœci d³u¿nika, w ramach przyznanej
lub gwarantowanej przez Wspólnotê po¿yczki, na dokonanie p³atnoœci wobec wierzyciela.

18 J. W. Tkaczyñski, G. Rossmann, Fundusze Unii Europejskiej, Bia³ystok 2003, s. 89.
19 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-

³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 213.
20 Art. 2 Rozporz¹dzenia Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 paŸdziernika 1994 r. ustana-

wiaj¹ce Fundusz Gwarancyjny dla dzia³añ zewnêtrznych, Dziennik Urzêdowy L 293, 12/11/1994
P. 0001–0004.

21 Art. 3 Rozporz¹dzenia Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 paŸdziernika 1994 r. ustana-
wiaj¹ce Fundusz Gwarancyjny dla dzia³añ zewnêtrznych, Dziennik Urzêdowy L 293, 12/11/1994
P. 0001–0004.

22 Art. 3 Rozporz¹dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1149/1999 z dnia 25 maja 1999 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiaj¹ce Fundusz Gwarancyjny dla dzia³añ zew-
nêtrznych.

23 O bud¿ecie ogólnym, M. Cieœlukowski, Bud¿et Unii Europejskiej, Poznañ 1999.
24 J. W. Tkaczyñski, G. Rossmann, Fundusze Unii Europejskiej, Bia³ystok 2003, s. 90.
25 Art. 7 Rozporz¹dzenia Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 paŸdziernika 1994 r. ustana-

wiaj¹ce Fundusz Gwarancyjny dla dzia³añ zewnêtrznych, Dziennik Urzêdowy L 293, 12/11/1994
P. 0001–0004.



W drugiej po³owie 2007 r. nie korzystano z Funduszu Gwarancyjnego. Na dzieñ
31 grudnia 2007 r. ³¹czne zaleg³oœci, tj. odsetki karne w przypadku Republiki Argentyny,
wynosi³y 1 718 493,12 USD, z czego 1 448 433,44 USD (równowartoœæ 983 923,27 EUR)
wci¹¿ pozostaje do odzyskania przez fundusz.

Poniewa¿ nie uruchomiono funduszu dla pozosta³ej ró¿nicy, saldo to jest nale¿ne
EBI. Komisja oraz EBI wielokrotnie przypomina³y w³adzom Argentyny o potrzebie
uregulowania ca³oœci tych zaleg³oœci, zanim EBI bêdzie móg³ wznowiæ operacje
po¿yczkowe w tym kraju.

W 2007 roku równie¿ nie odzyskano ¿adnych zaleg³ych p³atnoœci. Wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 2007 r. aktywa netto funduszu wynosi³y 1 026 515 043,63 EUR. Sto-
sunek œrodków funduszu (1 026 515 043,63 EUR) do pozostaj¹cych do sp³aty zobo-
wi¹zañ kapita³owych26 (12 427 584 330,13 EUR) w rozumieniu rozporz¹dzenia
w sprawie funduszu wynosi³ 8,26%.

Na koniec 2007 r. œrodki funduszu by³y ni¿sze ni¿ kwota docelowa. Zgodnie z nowy-
mi zasadami tworzenia rezerw przyjêtymi przez Radê dnia 30 stycznia 2007 roku27 we
wstêpnym projekcie bud¿etu na rok 2009 uwzglêdniono rezerwy na kwotê 91,60 mln
EUR wraz z kwot¹ 500 000,00 EUR na ocenê zewnêtrzn¹ w ramach przegl¹du œródo-
kresowego mandatu zewnêtrznego EBI zgodnie z decyzj¹ Rady 2006/1016/WE z dnia
19 grudnia 2006 roku28.
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�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rozporz¹dzenia Rady nr 2728/94 z 31 paŸdziernika 1994 roku, Dz. U. WE
nr L 293 z 12 paŸdziernika 1994 roku, s. 1–4.

26 W tym naliczone odsetki.
27 Rozporz¹dzenie Rady (WE, Euratom) nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r., Dz.U. L 22

z 31.1.2007, s. 1.
28 Dz. U. L 414 z 30.12.2006, s. 102.



Tabela 2
Ranking pañstw cz³onkowskich wed³ug maksymalnego ryzyka ponoszonego przez bud¿et w 2008 r.

Pañstwa najbardziej zad³u¿one przez po¿yczki z Funduszu

Pozycja
w rankingu

Kraj
Wartoœæ zaci¹gniêtych
po¿yczek w mln euro

Procent zaci¹gniêtych
œrodków

1 Rumunia 257,5 33,5

2 Bu³garia 158,1 20,6

3 Polska 89,0 11,6

4 Republika Czeska 88,8 11,5

5 S³owacja 71,7 9,3

6 Wêgry 38,2 5,0

7 S³owenia 30,4 4,0

8 Cypr 15,3 2,0

9 £otwa 8,0 1,0

10 Litwa 6,9 0,9

11 Estonia 4,3 0,6

12 Malta 0,8 0,1

Ogó³em 768,9 100,0

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdania Komisji dla w³adzy bud¿etowej w sprawie gwarancji
pokrytych z bud¿etu ogólnego stan na dzieñ 31 grudnia 2007 r. {SEK(2008) 2249}/KOM/2008/0451 wersja osta-
teczna. Materia³ opublikowany http://eur-ex.europa.eu/Notice.do?val=480653:cs&lang=pl&list=474434:cs,
480653:cs,464912:cs,470922:cs,453152:cs,453232:cs,443912:cs,444193:cs,431295:cs,431392:cs,&pos=2&pag
e=1&nbl=26&pgs=10&hwords=Report%20from%20the%20Commission%20to%20the%20budgetary%20auth-
ority%20on%20guarantees%20covered%20by%20the%20general%20budget~. Pobrano dnia 21.10.2008 r.
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teczna. Materia³ opublikowany, http://eur-ex.europa.eu/Notice.do?val=480653:cs&lang=pl&list=474434:cs,480653:cs,
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Ryzyko zwi¹zane z pañstwami cz³onkowskimi dotyczy wszystkich pañstw cz³on-
kowskich uczestnicz¹cych w ostatnich dwóch rozszerzeniach. Terminy sp³aty po¿y-
czek przypadaj¹ do 2031 r. Jak mo¿na zauwa¿yæ najbardziej zad³u¿one s¹ Rumunia
i Bu³garia, z kolei na trzecim miejscu znajduje siê Polska. Z kolei do krajów najmniej
zad³u¿onych nale¿¹ Estonia i Malta.

Innym funduszem o ukierunkowaniu tematycznym jest utworzony w 2002 roku
Fundusz Solidarnoœci29. Jego celem by³o umo¿liwienie Wspólnocie zareagowania
w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególnoœci w sytuacjach powa¿nych klêsk ¿y-
wio³owych, œrodowiska czy gospodarki. Powa¿na klêska oznacza³a ka¿d¹ klêskê po-
woduj¹c¹ w co najmniej w jednym z dotkniêtych pañstw szkody ocenione na ponad
3 miliardy EUR w cenach z 2002 r. lub na ponad 0,6% jego dochodu narodowego
brutto30.

Chodzi³o o udzielenie znacznej, skutecznej i zarazem elastycznej pomocy finanso-
wej krajom potrzebuj¹cym. Przyjêto, ¿e pomoc¹ mog¹ zostaæ objête regiony i kraje
cz³onkowskie Unii Europejskiej oraz kraje prowadz¹ce negocjacje w sprawie przy-
st¹pienia do Unii Europejskiej31. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powo³ania do ¿ycia Fundu-
szu Solidarnoœci by³a klêska powodzi, która w 2002 roku dotknê³a Czechy, Austriê
i Niemcy, a kilka tygodni póŸniej tak¿e po³udniowe tereny Francji. Pomoc nowo-utwo-
rzonego Funduszu Solidarnoœci wynios³a wówczas 728 milionów euro. Ponadto upa³y,
jakie nawiedzi³y region œródziemnomorski, w 2003 roku powoduj¹c wiele po¿arów
i w szczególnoœci suszê, potwierdzi³y celowoœæ utworzenia tego instrumentu32.

Pomoc z Europejskiego Funduszu Solidarnoœci ma formê dotacji. W przypadku ka-
¿dej uznanej klêski pañstwu beneficjentowi zostaje przyznana jednorazowa dotacja.
Fundusz uzupe³nia wysi³ki zainteresowanych pañstw i pokrywa czêœæ ich wydatków
publicznych w celu przeprowadzenia nastêpuj¹cych niezbêdnych dzia³añ nadzwyczaj-
nych, w zale¿noœci od rodzaju klêski:
– niezw³oczne przywrócenie do dzia³ania infrastruktury i zak³adów w obszarach

energii, wodoci¹gów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, zdrowia i szkolnic-
twa;

– zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania s³u¿b ratowniczych w celu
zaspokojenia pilnych potrzeb zainteresowanej ludnoœci;

– niezw³oczne zapewnienie infrastruktury prewencyjnej i œrodków natychmiastowej
ochrony dziedzictwa kulturowego;

– niezw³oczne oczyszczenie obszarów dotkniêtych katastrof¹, w³¹cznie ze strefami
naturalnymi33.
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29 Fundusz Solidarnoœci ustanowiono na mocy Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia
11 listopada 2002 roku.

30 Art. 2 ust 2 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustana-
wiaj¹cego Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy L 311, 14/11/2002
P. 0003–0008.

31 Zwane krajami beneficjentami.
32 A. Zygierewicz, Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancela-

rii Sejmu, Warszawa 2005, s. 1.
33 Art. 3 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiaj¹cego

Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy L 311, 14/11/2002 P. 0003–0008.



Procedury aplikacji o œrodki finansowe zosta³y okreœlony w artykule 5 projektu
Rozporz¹dzenia34, który stwierdza ¿e pañstwo uprawnione mo¿e mo¿liwie jak naj-
szybciej, i nie póŸniej ni¿ dziesiêæ tygodni od daty pierwszych szkód wyrz¹dzonych
przez klêskê, z³o¿yæ do Komisji wniosek o przyznanie pomocy z Funduszu35. Artyku³
ten nakazuje zarazem udzielenie wszelkich dostêpnych informacji, dotycz¹cych miê-
dzy innymi:
– oszacowania ogólnych szkód spowodowanych przez klêskê;
– szacowania kosztów niezbêdnych dzia³añ nadzwyczajnych;
– wszystkich innych wspólnotowych Ÿróde³ finansowania;
– wszystkich innych Ÿróde³ finansowania krajowego lub miêdzynarodowego, mo-

g¹cych przyczyniæ siê do pokrycia i naprawy szkód36.
Na podstawie tych informacji i wszelkich wyjaœnieñ, które dostarczy zainteresowa-

ne pañstwo, Komisja ocenia, czy s¹ spe³nione warunki dla uruchomienia Funduszu
i ustali proponowan¹ kwotê mo¿liwej dotacji37.

Zaraz po otrzymaniu wniosku od pañstwa, Komisja mo¿e przyj¹æ decyzjê o udzie-
leniu zaliczki na najpilniejsze kwalifikuj¹ce siê dzia³ania i niezw³ocznie wyp³aciæ za-
liczkê zainteresowanemu pañstwu w pojedynczej racie. Kwota zaliczki stanowi piêæ
procent ca³kowitych szacowanych kosztów, ale nie mo¿e przekroczyæ 5 mln EUR38.

Komisja Europejska po zbadaniu i oszacowaniu wielkoœci strat w danym pañstwie
ustala wielkoœæ wsparcia. Wielkoœæ ta nie mo¿e przekroczyæ 50 procent ca³kowej po-
mocy. Po ustaleniu wielkoœci dotacji, Komisja Europejska zawiera z pañstwem benefi-
cjentem umowê o wykonaniu decyzji o dotacji, zgodnie z przepisami konstytucyjnymi,
instytucjonalnymi, prawnymi lub finansowymi pañstwa oraz Wspólnoty39.

Pañstwo jest zobowi¹zane wykorzystaæ dotacjê, jak równie¿ wszelkie procenty od
dotacji, w ci¹gu nastêpnych 18 miesiêcy od daty podpisania umowy z Komisj¹ Euro-
pejsk¹. Po okresie szeœciu miesiêcy od zakoñczenia wdra¿ania pomocy z Funduszu
Solidarnoœci pañstwo beneficjent przedstawia Komisji Europejskiej sprawozdanie do-
tycz¹ce finansowej realizacji dotacji. Uzasadnia w nim wydatki oraz wskazuje inne
Ÿród³a dofinansowania, które zosta³y zaanga¿owane w realizacjê pomocy. Ponadto
w sprawozdaniu pañstwo beneficjent prezentuje wszelkie œrodki zapobiegawcze, które
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34 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotycz¹cego Rozpo-
rz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego Fundusz Solidarnoœci Unii Europej-
skiej, (COM(2005) 0018-C6-0093/2005-2005/00339COD), s. 14.

35 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 213.

36 Art. 4 ust. 1–4 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustana-
wiaj¹cego Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy L 311, 14/11/2002
P. 0003–0008.

37 Art. 5 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiaj¹cego
Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy L 311, 14/11/2002 P. 0003–0008.

38 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotycz¹cego Rozpo-
rz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego Fundusz Solidarnoœci Unii Europej-
skiej, (COM(2005) 0018-C6-0093/2005-2005/00339COD), s. 15.

39 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotycz¹cego Rozpo-
rz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cego Fundusz Solidarnoœci Unii Europej-
skiej, (COM(2005) 0018-C6-0093/2005-2005/00339COD), s. 17.



zosta³y wprowadzone, lub które s¹ postulowane w celu ograniczenia na przysz³oœæ
szkód i mo¿liwoœci wyst¹pienia podobnych klêsk40.

Bud¿et Funduszu Solidarnoœci wynosi 1 miliard EUR rocznie. Jedna czwarta bu-
d¿etu Funduszu musi pozostaæ nienaruszona do 1 paŸdziernika ka¿dego roku kalen-
darzowego, aby mo¿liwe by³o przyznawanie dotacji w razie nieuwzglêdniania klêsk
¿ywio³owych pod koniec danego roku41.

Unia Europejska finansuje tak¿e inwestycje w obszarze sprawiedliwoœci, wolnoœci
i bezpieczeñstwa. Mo¿e to czyniæ za pomoc¹ czterech funduszy:
– Funduszu Granic Zewnêtrznych;
– Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich;
– Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów;
– Europejskiego Funduszu na rzecz UchodŸców42.

Œrodki te zosta³y ustanowione na okres 2007–2013, a zsumowane zasoby finanso-
we na ca³y komponent obszaru sprawiedliwoœci, wolnoœci i bezpieczeñstwa wynosz¹
4 020,37 mln EUR43.

Na wniosek Komisji Europejskiej, Rada i Parlament Europejski podjê³y decyzjê
o utworzeniu Funduszu Granic Zewnêtrznych na okres 2007–2013. Celem funduszu jest:
– skuteczna organizacja kontroli granic zewnêtrznych, obejmuj¹ca zadania zwi¹zane

zarówno z odprawami, jak i z ochron¹;
– skuteczne zarz¹dzanie przez pañstwa cz³onkowskie przep³ywami osób na granicach

zewnêtrznych w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony gra-
nic zewnêtrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnêtrznych
zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym zgodnie z zasad¹ traktowania z szacunkiem
i zasad¹ poszanowania godnoœci;

– jednolite stosowanie przez stra¿ graniczn¹ przepisów prawa wspólnotowego do-
tycz¹cego przekraczania granic zewnêtrznych;

– poprawa zarz¹dzania dzia³aniami organizowanymi w pañstwach trzecich przez s³u¿-
by konsularne oraz inne s³u¿by pañstw cz³onkowskich w zakresie przep³ywów oby-
wateli pañstw trzecich na terytorium pañstw cz³onkowskich, a tak¿e wspó³pracy
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w tej dziedzinie44.

Fundusz Granic Zewnêtrznych wspiera dzia³ania w pañstwach zwi¹zane z:
– infrastruktur¹ przejœæ granicznych i zwi¹zanych z ni¹ zabudowañ, takich jak placów-

ki graniczne, l¹dowiska helikopterów lub pasy, lub pomieszczenia dla pojazdów, lub
osób oczekuj¹cych w przejœciach granicznych;

– infrastruktur¹, zabudowaniami i systemami niezbêdnymi do ochrony miêdzy przejœ-
ciami granicznymi oraz do zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granic zew-
nêtrznych;
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40 Ibidem, s. 20.
41 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele– Dzia-

³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 213.
42 Ibidem, s. 215.
43 Ibidem.
44 Art. 3 Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. usta-

nawiaj¹ca Fundusz Granic Zewnêtrznych na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Solidar-
noœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0022–0044.



– sprzêtem operacyjnym, takim jak czujniki, sprzêt do monitoringu wizyjnego,
urz¹dzenia do badania dokumentów, narzêdzia wykrywaj¹ce oraz sta³e lub przeno-
œne terminale z dostêpem do SIS, VIS, Europejskiego Systemu Archiwizacji Obrazu
(FADO) i innych systemów europejskich i krajowych;

– œrodkami transportu s³u¿¹cymi zapewnieniu kontroli granic zewnêtrznych, takimi
jak pojazdy, jednostki p³ywaj¹ce, helikoptery i lekkie samoloty wyposa¿one w spe-
cjalny sprzêt elektroniczny do ochrony granic oraz wykrywania osób ukrywaj¹cych
siê w œrodkach transportu;

– sprzêtem umo¿liwiaj¹cym wymianê informacji w czasie rzeczywistym miêdzy
w³aœciwymi organami;

– systemami ICT;
– programami delegowania i wymiany personelu, takiego jak funkcjonariusze stra¿y

granicznej, urzêdnicy imigracyjni i urzêdnicy konsularni;
– szkoleniem i kszta³ceniem personelu w³aœciwych organów, w tym szkoleniami jêzy-

kowymi;
– inwestycjami w rozwój, testowanie i wykorzystanie najnowszej technologii;
– badaniami i projektami pilota¿owymi maj¹cymi na celu realizacjê zaleceñ, stosowa-

nie norm operacyjnych i najlepszych praktyk wynikaj¹cych ze wspó³pracy operacyj-
nej pañstw cz³onkowskich w dziedzinie kontroli granicznych;

– badaniami i projektami pilota¿owymi maj¹cymi na celu wspieranie innowacji,
u³atwianie wymiany doœwiadczeñ i dobrych praktyk oraz poprawê jakoœci zarz¹dza-
nia dzia³aniami organizowanymi przez s³u¿by konsularne i inne s³u¿by pañstw
cz³onkowskich w pañstwach trzecich dotycz¹cymi przep³ywów obywateli pañstw
trzecich na terytorium pañstw cz³onkowskich, a tak¿e zacieœnienie wspó³pracy
w tym zakresie miêdzy pañstwami cz³onkowskimi45.
Koperta finansowa na realizacjê zadañ finansowanych przez Fundusz w okresie od

1 dnia stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 1820 mln EUR. Z kolei roczne
œrodki dla Funduszu s¹ zatwierdzane przez w³adzê bud¿etow¹ w obrêbie limitów wy-
znaczonych w ramach finansowych46. W skali jednego roku, dokonuje siê podzia³u do-
stêpnych œrodków miêdzy pañstwa cz³onkowskie w sposób nastêpuj¹cy:
– 30% na zewnêtrzne granice l¹dowe;
– 35% na zewnêtrzne granice morskie;
– 20% na lotniska;
– 15% na placówki konsularne47.
Œrodki te zosta³y podzielone w sposób nastêpuj¹cy:
– 1533 mln EUR ma zostaæ rozdzielone miêdzy pañstwa na podstawie obiektywnych

kryteriów wyra¿aj¹cych wysi³ek ka¿dego kraju w kwestii kontroli granic zew-
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45 Art. 5 Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. usta-
nawiaj¹ca Fundusz Granic Zewnêtrznych na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Solidar-
noœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0022–0044.

46 Art. 13 Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. usta-
nawiaj¹ca Fundusz Granic Zewnêtrznych na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Solidar-
noœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0022–0044.

47 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 217.



nêtrznych i polityki wizowej w ramach dzia³añ ujêtych w programach narodo-
wych;

– 109 mln EUR dla przedsiêwziêæ wspólnotowych;
– 108 mln EUR na wdro¿ony przez Litwê specjalny program tranzytowy48;
– 70 mln EUR dla tzw. dzia³añ dotycz¹cych s³aboœci w strategicznych punktach gra-

nicznych granic zewnêtrznych okreœlonych dziêki przeprowadzonym specjalistycz-
nym analizom49.

Do celów realizacji programu wieloletniego i programów rocznych pañstwo cz³on-
kowskie wyznacza organ funkcjonalny pañstwa cz³onkowskiego, który odpowiada za
zarz¹dzanie programem wieloletnim i programami rocznymi finansowanymi ze œrod-
ków Funduszu oraz za wszelkie kontakty z Komisj¹. Instytucja odpowiedzialna spe³nia
nastêpuj¹ce warunki minimalne:
– posiada osobowoœæ prawn¹, chyba ¿e jest organem funkcjonalnym pañstwa cz³on-

kowskiego;
– dysponuje infrastruktur¹ wymagan¹ do prowadzenia ³atwej komunikacji z szerokim

gronem u¿ytkowników, podmiotami odpowiedzialnymi w innych pañstwach cz³on-
kowskich oraz Komisj¹;

– dzia³a w otoczeniu administracyjnym, które pozwala jej prawid³owo wykonywaæ
swoje zadania i unikaæ wszelkich konfliktów interesów;

– jest w stanie stosowaæ wspólnotowe zasady zarz¹dzania funduszami;
– dysponuje œrodkami finansowymi i mo¿liwoœciami w zakresie zarz¹dzania, proporcjonal-

nymi do wielkoœci funduszy wspólnotowych, którymi bêdzie zobowi¹zana zarz¹dzaæ;
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Kwota œrodków, dzia³ania dotycz¹ce s³aboœci w strategicznych punktach granicznych granic
ewnêtrznych okreœlonych dziêki przeprowadzonym specjalistycznym analizom, 70, 4%.

Kwota œrodków, wdro¿onych przez Litwê specjalny program tranzytowy, 108, 6%.
Kwota œrodków, przedsiêwziêcia wspólnotowe, 109, 6%.

Kwota œrodków, miêdzy pañstwa na podstawie obiektywnych kryteriów wyra¿aj¹cych wysi³ek
ka¿dego kraju w kwestii kontroli granic zewnêtrznych i polityki wizowej,1533, 84%.

Wykres 4. Podzia³ œrodków Funduszu Granic Zewnêtrznych na poszczególne dzia³ania

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej
2007–2013. Cele – Dzia³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 218.

48 Chodzi tu o okrêg Królewca/Kaliningradu.
49 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-

³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 218.



– dysponuje personelem, którego kwalifikacje zawodowe odpowiadaj¹ potrzebom
pracy administracyjnej w œrodowisku miêdzynarodowym50.

Instytucja ta w szczególnoœci:
– organizuje i og³asza zaproszenia do sk³adania ofert i projektów, w stosownych przy-

padkach;
– organizuje wybór projektów do celów wspó³finansowania w ramach Funduszu;
– przyjmuje p³atnoœci dokonywane przez Komisjê i dokonuje p³atnoœci na rzecz bene-

ficjentów koñcowych;
– zapewnia spójnoœæ i komplementarnoœæ miêdzy wspó³finansowaniem w ramach

Funduszu i w ramach innych stosownych instrumentów finansowych, krajowych
i wspólnotowych;

– monitoruje dostarczenie wspó³finansowanych towarów i us³ug oraz weryfikuje, czy
wydatki zadeklarowane na dzia³ania zosta³y rzeczywiœcie poniesione oraz s¹ zgodne
z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;

– zapewnia istnienie informatycznego systemu ewidencjonowania i przechowywania
zapisów ksiêgowych dla ka¿dego dzia³ania w ramach programów rocznych, oraz ¿e
dane na temat realizacji, niezbêdne do celów zarz¹dzania finansowego, monitorowa-
nia, kontroli i oceny, s¹ gromadzone;

– zapewnia utrzymywanie przez beneficjentów koñcowych i inne podmioty uczest-
nicz¹ce w realizacji dzia³añ wspó³finansowanych z Funduszu odrêbnego systemu
ksiêgowego albo odpowiedniego kodu ksiêgowego dla wszystkich transakcji
zwi¹zanych z danym dzia³aniem, bez uszczerbku dla krajowych zasad ksiêgowych;

– prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹ i doradcz¹ oraz rozpowszechnia wyniki wspiera-
nych dzia³añ;

– wspó³pracuje z Komisj¹ i instytucjami odpowiedzialnymi w innych pañstwach
cz³onkowskich51.

Kolejnym instrumentem finansowym utworzonym w ramach obszaru sprawiedli-
woœci, wolnoœci i bezpieczeñstwa na lata 2008–2013 jest Europejski Fundusz Powrotu
Imigrantów.

Celem Funduszu jest wspieranie wysi³ków podejmowanych przez pañstwa cz³on-
kowskie zmierzaj¹cych do usprawnienia zarz¹dzania powrotami imigrantów we wszyst-
kich jego wymiarach poprzez stosowanie koncepcji zintegrowanego zarz¹dzania oraz
poprzez umo¿liwianie pañstwom cz³onkowskim realizacji wspólnych dzia³añ lub dzia-
³añ krajowych ukierunkowanych na osi¹gniêcie celów Wspólnoty zgodnie z zasad¹
solidarnoœci, z uwzglêdnieniem prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie
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50 Art. 28 Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. usta-
nawiaj¹ca Fundusz Granic Zewnêtrznych na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Soli-
darnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007
P. 0022–0044.

51 Art. 29 Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. usta-
nawiaj¹ca Fundusz Granic Zewnêtrznych na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Soli-
darnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007
P. 0022–0044.



i z pe³nym poszanowaniem praw podstawowych52. Celami szczegó³owymi Europej-
skiego Funduszu Powrotu Imigrantów s¹:
– wprowadzenie i usprawnienie organizacji i realizacji zintegrowanego zarz¹dzania

powrotem imigrantów przez pañstwa cz³onkowskie;
– wzmocnienie wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w ramach zintegrowa-

nego zarz¹dzania powrotami imigrantów i wprowadzaniem go w ¿ycie;
– promowanie skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii po-

wrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie53.
Wspierane dzia³ania w ramach Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów mog¹

obejmowaæ nastêpuj¹ce œrodki:
– dostarczanie obywatelom pañstw trzecich ogólnych informacji na temat powrotów

imigrantów;
– udzielanie poszczególnym osobom porad dotycz¹cych dobrowolnego powrotu;
– pokrycie kosztów t³umaczeñ;
– uzyskanie niezbêdnych dokumentów podró¿y;
– pokrycie kosztów koniecznych badañ lekarskich przed wyjazdem, kosztów podró¿y

i wy¿ywienia osób powracaj¹cych i osób im towarzysz¹cych, w tym kosztów perso-
nelu medycznego i t³umaczy;

– zakwaterowania osób towarzysz¹cych, w tym personelu medycznego i t³umaczy;
– pokrycie kosztów transportu na terytorium pañstwa cz³onkowskiego oraz transportu

do miejsca przeznaczenia w kraju pochodzenia, jak równie¿ wspó³praca z w³adzami
kraju pochodzenia, kraju poprzedniego zamieszkania lub kraju tranzytowego54.
Fundusz finansuje równie¿ specjalne œrodki pomocy dla grup wymagaj¹cych szcze-

gólnego traktowania, takich jak ma³oletni, ma³oletni bez opieki, osoby niepe³nospraw-
ne, osoby starsze, kobiety w ci¹¿y, osoby samotnie wychowuj¹ce ma³oletnie dzieci
oraz osoby, które poddawano torturom, które pad³y ofiar¹ gwa³tu lub innych powa¿-
nych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej.

W przypadku przymusowych powrotów obywateli pañstw trzecich w ramach fun-
duszu mo¿na sfinansowaæ pokrycie kosztów podró¿y, wy¿ywienia i tymczasowego
zakwaterowania osób powracaj¹cych i osób im towarzysz¹cych z uczestnicz¹cego pañ-
stwa cz³onkowskiego w organizuj¹cym pañstwie cz³onkowskim przed wyjazdem
w przypadku wspólnych operacji wydalania imigrantów. Podobnie sytuacja wygl¹da
w przypadku dobrowolnych powrotów obywateli pañstw trzecich. Ponadto Europejski
Fundusz Powrotu Imigrantów finansuje kszta³cenie i szkolenie pracowników w³aœci-
wych organów administracyjnych, organów œcigania i organów s¹dowych, delegowanie
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52 Art. 2 ust 1 Decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144,
06/06/2007 P. 0045–0065.

53 Art. 3 Decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144,
06/06/2007 P. 0045–0065.

54 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 220.



takich pracowników z innych pañstw cz³onkowskich w celu zapewnienia skutecznego
i jednolitego stosowania wspólnych norm w dziedzinie powrotów imigrantów i wy-
wi¹zywania siê ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z miêdzynarodowych instrumentów od-
nosz¹cych siê do traktowania osób powracaj¹cych oraz wzmacnianie wspó³pracy.
W przypadku wspó³pracy operacyjnej z w³adzami konsularnymi i s³u¿bami imigracyj-
nymi pañstw trzecich w celu uzyskiwania dokumentów podró¿y oraz zapewnienia
szybkich procedur dotycz¹cych wydaleñ fundusz pokrywa koszty podró¿y i zakwate-
rowania w pañstwach cz³onkowskich przedstawicieli w³adz i s³u¿b odpowiedzialnych
za identyfikacjê obywateli pañstw trzecich i weryfikacjê ich dokumentów podró¿y55.

Grypy docelowe, do których skierowana jest pomoc z funduszu obejmuj¹ nastê-
puj¹ce kategorie osób:
– wszystkich obywateli pañstw trzecich, którzy nie otrzymali jeszcze ostatecznej de-

cyzji odmownej w sprawie ich wniosku o przyznanie ochrony miêdzynarodowej
w pañstwie cz³onkowskim i którzy mog¹ zdecydowaæ siê na dobrowolny powrót,
pod warunkiem ¿e nie uzyskali nowego obywatelstwa i nie opuœcili terytorium tego
pañstwa cz³onkowskiego;

– wszystkich obywateli pañstw trzecich objêtych jedn¹ z form miêdzynarodowej
ochrony w danym pañstwie cz³onkowskim;

– wszystkich obywateli pañstw trzecich, którzy nie spe³niaj¹ warunków zezwala-
j¹cych na wjazd lub pobyt na terytorium danego pañstwa cz³onkowskiego lub którzy
przestali je spe³niaæ i którzy, zgodnie z obowi¹zkiem opuszczenia terytorium tego
pañstwa cz³onkowskiego, korzystaj¹ z mo¿liwoœci dobrowolnego powrotu56;

– wszystkich innych obywateli pañstw trzecich, którzy nie spe³niaj¹ warunków zezwa-
laj¹cych na wjazd lub pobyt na terytorium danego pañstwa cz³onkowskiego lub któ-
rzy przestali je spe³niaæ57.
Pomoc udzielana przez Fundusz ma postaæ dotacji, a finansowane projekty nie

mog¹ byæ nastawione na zysk i nie kwalifikuj¹ siê do dofinansowania z innych Ÿróde³
objêtych bud¿etem ogólnym Unii Europejskiej. Dofinansowanie poszczególnych dzia-
³añ ze strony Wspólnoty wynosi 50 procent ca³kowitych kosztów dzia³ania, a w wyj¹t-
kowych sytuacjach mo¿e byæ ono podwy¿szone do 75 procent58. W przypadku Polski
dofinansowanie poszczególnych dzia³añ siêga 75 procent wartoœci inwestycji. Za
zarz¹dzanie funduszem odpowiada Komisja Europejska, jednak mo¿e ona pewne
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55 Art. 5 Decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144,
06/06/2007 P. 0045–0065.

56 Art. 7 Decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144,
06/06/2007 P. 0045–0065.

57 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 221.

58 Art. 15 ust. 1–3 Decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja
2007 r. ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako czêœæ pro-
gramu ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi”, Dziennik Urzêdowy L 144,
06/06/2007 P. 0045–0065.



dzia³ania delegowaæ na inn¹ instytucjê. Ogó³em na lata 2008–2013 bud¿et funduszu
wynosi 676 mln EUR, w tym na Polskê przypad³a kwota 500 000 EUR59.

W 2007 roku Unia Europejska utworzy³a równie¿ Europejski Fundusz na Rzecz
UchodŸców. Celem ogólnym Funduszu jest wspieranie dzia³añ podejmowanych przez
pañstwa cz³onkowskie i zachêcanie do podejmowania wysi³ków w zakresie przyjmo-
wania uchodŸców i wysiedleñców oraz ponoszenia zwi¹zanych z tym konsekwencji,
z uwzglêdnieniem prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie poprzez wspó³fi-
nansowanie odpowiednich dzia³añ w obszarze uchodŸctwa60. Europejski Fundusz na
rzecz UchodŸców wspiera nastêpuj¹ce obszary:
– stwarzanie warunków przyjmowania uchodŸców i procedur azylowych;
– integracjê osób, których pobyt na terytorium danego pañstwa cz³onkowskiego ma

charakter sta³y i trwa³y;
– poprawê zdolnoœci pañstw cz³onkowskich do opracowywania, monitorowania i oce-

niania ich polityk azylowych w œwietle zobowi¹zañ tych pañstw wynikaj¹cych z ist-
niej¹cego i przysz³ego prawodawstwa wspólnotowego dotycz¹cego wspólnego
europejskiego systemu azylowego61;

– przesiedlanie obywateli pañstw trzecich lub bezpañstwowców, na wniosek UNHCR
z³o¿ony w oparciu o potrzebê miêdzynarodowej ochrony danej osoby;

– przemieszczanie osób z pañstwa cz³onkowskiego, które przyzna³o im miêdzynaro-
dow¹ ochronê, do innego pañstwa cz³onkowskiego, w którym zostanie im przyznana
podobna ochrona62.

Beneficjantami ostatecznymi Europejskiego Funduszu na rzecz UchodŸców s¹:
– obywatele pañstw trzecich lub bezpañstwowcy, których status jest okreœlony w kon-

wencji genewskiej, a którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;
– obywatele pañstw trzecich lub bezpañstwowcy korzystaj¹cy z jednej z form ochrony

uzupe³niaj¹cej;
– obywatele pañstw trzecich lub bezpañstwowcy, który z³o¿yli wnioski o objêcie

ochron¹;
– obywatele pañstw trzecich lub bezpañstwowcy korzystaj¹cy z ochrony tymczasowej;
– obywatele pañstw trzecich lub bezpañstwowcy, którzy s¹ przesiedlani lub zostali

przesiedleni do pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej63.
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59 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 221.

60 Art. 2 Decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz UchodŸców na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” oraz uchylaj¹ca decyzjê Rady
2004/904/WE, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0001–0021.

61 W szczególnoœci chodzi tu o nawi¹zanie praktycznej wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
62 Art. 3 ust. 1 Decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.

ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz UchodŸców na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” oraz uchylaj¹ca decyzjê Rady
2004/904/WE, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0001–0021.

63 Art. 6 Decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz UchodŸców na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” oraz uchylaj¹ca decyzjê Rady
2004/904/WE, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0001–0021.



Bud¿et Funduszu na lata 2008–2013 wynosi 628 mln EUR, w tym 566 mln EUR
przeznaczono miêdzy pañstwa w myœl zasady solidarnoœci, 62 mln EUR na dzia³ania
wspólnotowe, w szczególnoœci takie, które przyczyni¹ siê do wzmocnienia wspó³pracy
pañstw cz³onkowskich64.

Komisja Europejska w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz UchodŸców przyzna-
je ka¿demu pañstwu cz³onkowskiemu sta³¹ kwotê w wysokoœci 300 000 EUR rocznie. Dla
pañstw cz³onkowskich, które przyst¹pi³y w 2004 roku w tym dla Polski kwotê podwy¿sza
siê do 500 000 EUR rocznie. Ponadto pañstwa cz³onkowskie otrzymuj¹ sta³¹ kwotê równ¹
4000 EUR za ka¿d¹ przesiedlon¹ osobê nale¿¹c¹ do jednej z poni¿szych kategorii:
– osoby z pañstwa lub regionu wyznaczonych do realizacji regionalnego programu

ochrony;
– ma³oletni bez opieki;
– dzieci i kobiety zagro¿one, w szczególnoœci, przemoc¹ psychologiczn¹, fizyczn¹ lub

seksualn¹ lub wykorzystywaniem psychologicznym, fizycznym lub seksualnym;
– osoby wymagaj¹ce szczególnej opieki medycznej, któr¹ mo¿na zapewniæ wy³¹cznie

w drodze przesiedlenia65.
Wk³ad finansowy Funduszu ma postaæ dotacji, a dziania wspierane z Funduszu s¹

wspó³finansowane ze Ÿróde³ publicznych lub prywatnych. Nie s¹ one nastawione na osi¹ga-
nie zysku i nie kwalifikuj¹ siê do finansowania z innych Ÿróde³ objêtych bud¿etem ogólnym
Unii Europejskiej. Projekty wspierane w ramach funduszu mog¹ otrzymaæ 50 procent dofi-
nansowania, a w szczególnych sytuacjach nawet do 75 procent wartoœci projektu.

Kolejny fundusz zosta³ utworzony przez Radê Unii Europejskie w dniu 25 czerwca
2007 roku. Przyjêto ¿e bêdzie siê on nazywa³ Europejskim Funduszem na rzecz Inte-
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Wykres 5. Procentowy podzia³ œrodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodŸców na dzia³ania

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej
2007–2013. Cele – Dzia³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 224.

64 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 224.

65 Art. 13 Decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r.
ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz UchodŸców na lata 2008–2013 jako czêœæ programu
ogólnego „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” oraz uchylaj¹ca decyzjê Rady
2004/904/WE, Dziennik Urzêdowy L 144, 06/06/2007 P. 0001–0021.



gracji Obywateli Pañstw Trzecich. Fundusz ustanowiono na okres 2007–2013, a jego
celem ogólnym jest wspieranie dzia³añ podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie,
które maj¹ u³atwiæ obywatelom pañstw trzecich mo¿liwoœæ uzyskania prawa pobytu
i integracji ze spo³eczeñstwami europejskimi66. Dzia³ania Europejskiego Funduszu na
rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich przyczyniaj¹ siê do realizacji nastêpu-
j¹cych celów szczegó³owych:
– u³atwienia opracowywania i wdra¿ania procedur przyjmowania imigrantów, które s¹

istotne dla procesu integracji obywateli pañstw trzecich i wspieraj¹ ten proces;
– opracowywania i wdra¿ania procesu integracji nowo przyby³ych obywateli pañstw

trzecich w pañstwach cz³onkowskich;
– zwiêkszenia zdolnoœci pañstw cz³onkowskich w zakresie opracowywania, wdra-

¿ania, monitorowania i oceny polityk oraz œrodków s³u¿¹cych integracji obywateli
pañstw trzecich;

– wymianie informacji, najlepszych praktyk oraz wspó³pracy w obrêbie pañstw cz³on-
kowskich i pomiêdzy nimi w zakresie opracowywania, wdra¿ania, monitorowania
i oceny polityk oraz œrodków s³u¿¹cych integracji obywateli pañstw trzecich67.
Bud¿et przeznaczony na realizacjê dzia³añ finansowanych z Funduszu w okresie od

dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 825 mln EUR. Z kolei ka¿de pañ-
stwo cz³onkowskie otrzymuje sta³¹ kwotê w wysokoœci 500 000 EUR68. Grupê docelow¹
interwencji Funduszu stanowi¹ „obywatele pañstw trzecich, przebywaj¹cy na terenie pañ-
stwa trzeciego”, którzy spe³niaj¹ warunki do integracji ze spo³eczeñstwem danego pañstwa
cz³onkowskiego. Z kolei wy³¹czeni ze wsparcia s¹ obywatele, którzy wyst¹pili z wnio-
skiem o azyl, a decyzja w tej kwestii nie zosta³a jeszcze ostatecznie podjêta69.

Ostatnim z Funduszy, który jest wyrazem solidarnoœci Europy z krajami dotkniêty-
mi skutkami sytuacji nadzwyczajnych jest ustanowiony Decyzj¹ Rady z dnia 5 marca
2007 roku Instrument Finansowy Ochrony Ludnoœci. Celem Funduszu jest wspieranie
i uzupe³nianie wysi³ków pañstw cz³onkowskich maj¹cych na celu g³ównie ochronê ludzi,
a tak¿e mienia i œrodowiska w przypadku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych czy innych ka-
tastrof lub aktów terroryzmu70. Instrument Finansowy Ochrony Ludnoœci zosta³ utwo-
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66 Art. 2 Decyzji Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz In-
tegracji Obywateli Pañstw Trzecich na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Solidarnoœæ
i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” (2007/435/WE), Dziennik Urzêdowy L 168, 28/06/2007
P. 0018–0036.

67 Art. 3 Decyzji Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na rzecz In-
tegracji Obywateli Pañstw Trzecich na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Solidarnoœæ
i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” (2007/435/WE), Dziennik Urzêdowy L 168, 28/06/2007
P. 0018–0036.

68 Art. 12 ust 1 Decyzji Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiaj¹cej Europejski Fundusz na
rzecz Integracji Obywateli Pañstw Trzecich na lata 2007–2013 jako czêœæ programu ogólnego „Soli-
darnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi” (2007/435/WE), Dziennik Urzêdowy L 168,
28/06/2007 P. 0018–0036.

69 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania – Œrodki, Kraków 2008, s. 226.

70 Art. 1 Decyzji Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej Instrument Finansowy Ochrony
Ludnoœci (Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) (2007/162/WE, Euratom), Dziennik Urzêdowy L 071,
10/03/2007 P. 0009–0017.



rzony na lata 2007–2013 i jest zbie¿ny z obecn¹ perspektyw¹ finansow¹ Unii
Europejskiej. Zadaniem Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej miêdzy innymi na:
– dzia³ania w dziedzinie objêtej mechanizmem wspólnotowym u³atwiaj¹cym wzmoc-

nion¹ wspó³pracê w interwencjach wspieraj¹cych ochronê ludnoœci („mechanizm”);
– œrodki zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnej lub ograniczania tych skutków;
– dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie gotowoœci Wspólnoty do reagowania na sytu-

acje nadzwyczajne, w tym dzia³ania podnosz¹ce œwiadomoœæ obywateli UE71.
Fundusz finansuje miêdzy innymi wszelkie analizy, sonda¿e i modelowanie oraz

tworzenie scenariuszy w celu u³atwiania wymiany wiedzy, najlepszych praktyk oraz
podniesienia zapobiegania, gotowoœci i skutecznego reagowania.

Ponadto wspierane s¹ szkolenia, æwiczenia, warsztaty, wymiana personelu i eksper-
tów, tworzenie sieci, projekty demonstracyjne i transfer technologii, fundusz finansuje
równie¿ wszelkie dzia³ania informacyjne maj¹ce na celu podniesienie œwiadomoœci
obywateli Unii Europejskiej w zakresie zagro¿eñ bezpieczeñstwa.

Instrument Finansowy Ochrony Ludnoœci pe³ni funkcje ustalone przez Centrum
Monitorowania i Informacji (MIC), dzia³aj¹ce w ramach mechanizmu w celu u³atwia-
nia szybkiego reagowania w przypadku wyst¹pienia powa¿nej sytuacji nadzwyczajnej.

W jego gestii le¿y tak¿e utworzenie i utrzymywanie wspólnego systemu ³¹cznoœci
i informacji dla sytuacji krytycznych (CECIS) oraz narzêdzi umo¿liwiaj¹cych komunika-
cjê i wymianê informacji miêdzy MIC a punktami kontaktowymi pañstw cz³onkowskich
i innymi uczestnikami w ramach mechanizmu, ponadto w grê wchodzi tak¿e wsparcie
dzia³añ transportowych w przypadku wyst¹pienia katastrof czy innych zagro¿eñ72.

Pomoc finansowa w ramach instrumentu mo¿e byæ udzielana osobom fizycznym
lub publicznym albo prywatnym osobom prawnym. Bud¿et funduszu wynosi
189 800 000 EUR. Z kolei roczne przydzia³y œrodków s¹ zatwierdzane przez Komisjê
Europejsk¹73.

Unia Europejska, tworz¹c fundusze i programy tematyczne, chce przez ten fakt
oznajmiæ i¿ jest organizacj¹, która finansuje nie tylko szeroko rozumiany rozwój regio-
nalny czy kapita³ ludzki, ale tak¿e inwestycje, które wynikaj¹ z pewnych przeobra¿eñ,
wypadków czy katastrof mog¹cych mieæ miejsce w krajach beneficjentach.

O ile w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w zasadzie nie istniej¹
œrodki przeciwdzia³aj¹ce kataklizmom czy wypadkom o tyle fundusze tematyczne s¹
przeznaczone w wiêkszoœci na ich finansowanie. Œrodki te pod wzglêdem aplikacyj-
nym nale¿¹ do tzw. trudnych funduszy, st¹d o ich zasadach funkcjonowania oraz korzy-
stania ma³o wiadomo.

186 Tomasz Hoffmann RIE 2’08

71 Art. 1 ust. 2 Decyzji Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej Instrument Finansowy Ochro-
ny Ludnoœci (Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) (2007/162/WE, Euratom), Dziennik Urzêdowy
L 071, 10/03/2007 P. 0009–0017.

72 Art. 4 Decyzji Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej Instrument Finansowy Ochrony
Ludnoœci (Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) (2007/162/WE, Euratom), Dziennik Urzêdowy L 071,
10/03/2007 P. 0009–0017.

73 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. Œwistak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – Dzia-
³ania Œrodki, Kraków 2008, s. 258.
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