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WSTĘP 

Wraz z przyjęciem przez Radę Unii Europejskiej w maju 2010 r. Strategii rozwoju inteligentnego, 

zrównoważonego i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu Europa 2020, polityka 

spójności została uznana za ważne narzędzie realizacji celów rozwojowych UE. Oznaczało  

to nałożenie na państwa członkowskie określonego reżimu strategicznego w postaci zestawu 

priorytetów i przypisanych im odpowiednich wskaźników, a następnie przełożenie ich  

na odpowiadające im cele tematyczne i priorytety inwestycyjne obowiązujące d la polityki 

spójności. Jednocześnie, wraz z określeniem priorytetów rozwojowych Komisja Europejska 

przeprowadziła pogłębioną analizę efektywności obowiązujących zasad funkcjonowania polityki 

spójności, której wnioski zostały zawarte w V raporcie kohezyjnym na temat spójności (listopad 

2010 r.). Udoskonalone warunki realizacyjne obejmowały m.in. położenie większego nacisku  

na rezultaty oraz przyjęcie zintegrowanego podejścia do rozwoju, uwzględniającego lepsze 

wykorzystanie istniejących potencjałów, przy zastosowaniu różnych, wzajemnie się 

uzupełniających, instrumentów wsparcia. Podejście sektorowe, od którego KE odchodzi  

w programowaniu wsparcia, okazało się nieefektywne w osiąganiu zakładanych celów poprzez 

skupianie się na dużej liczbie wąskich i wyizolowanych interwencji oraz słabym uwzględnieniu 

wymiaru terytorialnego. Należało więc wzmóc wysiłki, aby w sytuacji, w której istnieje ryzyko 

ograniczenia wsparcia finansowego, zaprojektować to wsparcie tak, aby było optymalne z punktu 

widzenia zewnętrznych wymogów, jak też potrzeb rozwojowych naszego kraju. 

Przedstawiona koncepcja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

jest odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem ambitnych celów rozwojowych 

zaadresowanych do polityki spójności w zakresie infrastruktury rozwoju zrównoważonego, przy 

jednoczesnym dostosowaniu tych celów do krajowych uwarunkowań. Zgodnie ze strategią Europa 

2020, rozwój zrównoważony oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów, tj. jednocześnie uwzględniającej wymiar środowiskowy  

i gospodarczy prowadzonych działań. Program operacyjny rozpisuje krajowe cele w obszarze 

rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami 

inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych 

obszarów gospodarki. Struktura programu składa się  z czterech  głównych celów tematycznych 

tworzących cztery podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do 

zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport 

zrównoważony) oraz, w ograniczonym zakresie, komplementarnych działań w ramach celu 

tematycznego 9, dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia. Działan ia 

realizowane w ramach programu zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się 

do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów  

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Konstrukcja programu operacyjnego odchodzi od sektorowości rozumianej jako  osiąganie celów 

strategicznych poprzez kumulację interwencji w poszczególnych sektorach. Podejście sektorowe 

zostało zastąpione podejściem zintegrowanym zakładającym prymat celów tematycznych  

i dobieranie do nich adekwatnych instrumentów wsparcia. Zgodnie z nowym podejściem, 

podejmowane będą interwencje przekrojowe w różnych obszarach sektorowych, jednak ich cele 

strategiczne nie powinny dotyczyć poszczególnych sektorów gospodarki, jak było w przypadku 

PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Działania w ramach programu będą podejmowane  

w obrębie polityk sektorowych przyczyniając się do osiągania celów tematycznych w takich 

obszarach jak m.in. efektywność energetyczna, ochrona przed negatywnymi skutkami zmian 

klimatycznych, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, ochrona środowiska i efektywne 

korzystanie z zasobów zakładające poprawę infrastruktur sieciowych w zakresie transportu  

i energetyki. Przyjęcie takiego podejścia jest również związane z koniecznością znaczącego 
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wzmocnienia efektywności inwestycji poprzez szersze niż do tej pory wykorzystanie zasady 

komplementarności interwencji finansowanych operacji. 

(Do dalszego uzupełnienia na końcowym etapie prac nad programem operacyjnym) 
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1. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  
Z PRZYGOTOWANIEM PROGRAMU 

1.1. Instytucje zaangażowane w przygotowanie programu oraz ich rola  
w przygotowaniu 

Za całość prac koordynacyjnych związanych z przygotowaniem programu odpowiada ją dwie 

jednostki organizacyjne w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniące w okresie 2007-

2013 funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1
. 

Poza tym, w prace programowe zaangażowane są resorty odpowiadające za przygo towanie 

następujących opisów osi priorytetowych. 

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ INSTYTUCJA 

OŚ PRIORYTETOWA I 

Promocja odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej 

Ministerstwo Gospodarki 

OŚ PRIORYTETOWA II 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu 

Ministerstwo Środowiska 

OŚ PRIORYTETOWA III 

Rozwój infrastruktury transportowej 
przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 

europejskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej 

OŚ PRIORYTETOWA IV 

Zwiększenie dostępności do transportowej 
sieci europejskiej 

OŚ PRIORYTETOWA V 

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa 
energetycznego 

Ministerstwo Gospodarki 

OŚ PRIORYTETOWA VI 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

OŚ PRIORYTETOWA VII 

Wzmocnienie strategicznej  infrastruktury 
ochrony zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

(Do dalszego uzupełnienia na końcowym etapie prac nad programem operacyjnym ) 

 

1.2. Kluczowe etapy przygotowania programu 

1.2.1. Ewaluacja ex-ante 

1.2.2. Konsultacje społeczne 

1.2.3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  

Do uzupełnienia na późniejszym etapie (po zakończeniu ewaluacji ex -ante, konsultacji 

społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). 

                                                 
1
 W ramach perspektywy finansowej 2007-2014  funkcję tę pełnią: Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 

oraz Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych. 



 7 

 

1.2.4. Informacja i promocja  

Podstawowe założenia 

Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwej informacji  

i promocji programu operacyjnego. Działania informacyjno-promocyjne wspierają realizację programu.  

W celu zapewnienia skutecznej koordynacji działań komunikacyjnych prowadzonych przez 

poszczególne instytucje Polska, zgodnie z art. 106 rozporządzenia ogólnego, opracowuje 

horyzontalny dokument – wspólną strategię komunikacji polityki spójności.  

W oparciu o wspólną strategię komunikacji Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 106 rozporządzenia 

ogólnego, opracuje dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 strategię 

komunikacji, będącą podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla tego 

programu. Strategia komunikacji podlega uzgodnieniom z Instytucją Koordynującą Umowę 

Partnerstwa oraz jej akceptacji w zakresie zgodności ze wspólną strategią komunikacji oraz 

wytycznymi w zakresie informacji i promocji, a następnie akceptacji Komitetu Monitorującego. 

Raz do roku na forum Komitetu Monitorującego przedstawiana jest informacja na temat realizacji 

przedmiotowej strategii oraz planowanych działań w roku następnym. 

Instytucja Zarządzająca przygotowuje również roczne plany działań o charakterze wykonawczym.  

Zakres zadań 

Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach strategii wspierają realizację PO IŚ 2014-

2020. Wsparcie to będzie realizowane w szczególności poprzez: 

 informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programu 

oraz sposobach jego pozyskania, 

 dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji projektów na ich różnych etapach, 

 upowszechnianie wśród wybranych segmentów opinii publicznej  i grup odbiorców roli i osiągnięć 

polityki spójności i funduszu/funduszy przez działania informacyjne i promocyjne na temat efektów 

i wpływu programu  i  poszczególnych projektów, a także w stosownym zakresie Umowy 

Partnerstwa. 

Kluczowe jest, aby realizując działania informacyjno-promocyjne w perspektywie 2014-2020 dążyć do 

wzmocnienia koordynacji działań, celem utrzymania wysokiej spójności przekazu i komplementarności 

komunikatów oraz narzędzi. 

W perspektywie 2014-2020 zostanie położony większy nacisk na motywowanie beneficjentów do 

wykorzystania ich potencjału komunikacyjnego w promocji projektów.  
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2. STRATEGIA WKŁADU PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII 
NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU, SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 
ORAZ SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  
I TERYTORIALNEJ 

2.1. Opis wkładu programu w realizację strategii Europa 2020 i osiągnięcie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej  

Jednym z trzech priorytetów strategii Europa 2020 jest wzrost zrównoważony rozumiany jako 

wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku  

i bardziej konkurencyjnej. W strategii tej Komisja Europejska określiła działania na rzecz budowy 

gospodarki opartej o zasadę rozwoju zrównoważonego wyraźnie wskazując, że cele 

środowiskowe powinny być dopełnione działaniami na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej 

gospodarki wzmacniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

Niniejszy program operacyjny stanowi ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się 

w cel rozwoju zrównoważonego określony w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki 

spójności, jakim jest strategia Europa 2020. Zgodnie z powyższym dokumentem, działania 

wynikające z programu operacyjnego będą zmierzać do budowy podstaw gospodarki 

niskoemisyjnej, promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony środowiska naturalnego  

i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego 

transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur 

sieciowych. Cele Europa 2020 przekładają się operacyjnie na pakiet 10 zintegrowanych 

wytycznych dla działań dotyczących gospodarki oraz zatrudnienia oraz 7 inicjatyw o charakterze 

flagowym. Wsparcie wzrostu zrównoważonego wpisuje się zwłaszcza w wytyczną nr 5. Bardziej 

efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych , oraz następujące 

inicjatywy flagowe: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Unia innowacji oraz Polityka 

przemysłowa w erze globalizacji.  

Wysiłki państw członkowskich na rzecz osiągania celów Strategii Europa 2020 powinny zostać 

przedstawione w Krajowych Programach Reform (KPR). W przypadku Polski, KPR skupia się na 

działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych przewag 

konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych. Należy do nich pakiet działań na rzecz 

infrastruktury wzrostu zrównoważonego, mających przyczyniać się do promowania gospodarki 

zrównoważonej – mniej obciążającej środowisko, efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem 

konkurencyjnej (ang. sustainable growth). W zakresie infrastruktury dla wzrostu zrównoważonego, 

odrabianie zaległości rozwojowych polegać będzie przede wszystkim na zmniejszeni dystansu 

infrastrukturalnego m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji, infrastrukturze społecznej.  

Coroczna aktualizacja KPR uwzględnia m.in. Zalecenia Rady Unii Europejskiej dla 

poszczególnych państw członkowskich (tzw. Country-specific recommendations). Dokument ten 

powinien również zostać wzięty pod uwagę przez państwa członkowskie przy opracowywaniu 

programów operacyjnych. W opinii Rady Unii Europejskiej wyrażonej w Zaleceniach mających 

związek z planowaną interwencją, Polska powinna skoncentrować się na przyspieszeniu 

wdrażania projektów inwestycyjnych zwłaszcza w takich obszarach, jak:  

 energetyka i efektywność energetyczna, w tym inwestycje w moce wytwórcze energii  

i efektywność energetyczną w całym łańcuchu energetycznym, przyspieszenie rozbudowy 

elektroenergetycznej sieci przesyłowej, w tym transgranicznych połączeń 

międzysystemowych, wyeliminowanie przeszkód w transgranicznej wymianie energii 
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elektrycznej oraz pobudzenie konkurencji w sektorze gazowym poprzez stopniowe 

wycofywanie cen regulowanych oraz utworzenie platformy handlu gazem); 

 transport, w tym wzmocnienie roli i zasobów urzędu sprawującego nadzór nad rynkiem 

kolejowym oraz zapewnienie skutecznego i sprawnego wdrożenia projektów 

inwestycyjnych w kolejnictwie.  

Warto zaznaczyć, że wśród strategicznych rekomendacji, Rada podkreśla również konieczność 

wzmocnienia wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy poprzez udoskonalenie 

systemu opieki nad dziećmi m.in. poprzez zapewnienie stałego finansowania oraz inwestyc ji  

w infrastrukturę publiczną. Należy zaznaczyć związek tej rekomendacji z planowanymi w ramach 

programu działaniami na rzecz wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia słu żącej 

m.in. poprawie opieki nad matką i dzieckiem.  

W najważniejszych, krajowych dokumentach strategicznych - Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)
2
, Strategii Rozwoju Kraju 2020

3
, Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz dziewięciu strategiach zintegrowanych
4
, 

podkreślony został związek nowoczesnej infrastruktury z rozwojem zrównoważonym oraz budową 

gospodarki konkurencyjnej, która jednocześnie uwzględnia priorytety rozwoju UE określone  

w Strategii Europa 2020. 

W Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju działania infrastrukturalne wspierające rozwój 

zrównoważony zostały włączone do dwóch, spośród trzech obszarów strategicznych:  

 konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (gdzie zostały umieszczone  działania 

dotyczące  bezpieczeństwa energetycznego i środowiska); 

 równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski (zawierającym pozostałe kierunki 

interwencji, w tym transport oraz infrastrukturę społeczną).  

W DSRK podkreślono znaczenie bezpieczeństwa  energetycznego oraz ochrony środowiska  

dla osiągnięcia bezpieczeństwa i długookresowego rozwoju kraju. W celu realizacji potrzeb 

energetycznych kraju konieczne jest podjęcie kluczowych inwestycji m.in. w gazoport, w poprawę 

jakości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w szersze wykorzystywanie odnawia lnych źródeł 

energii, ograniczenie wykorzystania węgla oraz dbałość o stan środowiska w Polsce. Działania te 

mają również związek z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku nagłych zjawisk 

przyrodniczych czy zmian klimatycznych jak i poważnych awarii technologicznych. Jednocześnie 

DSRK wyraźnie zaznacza, że z punktu widzenia rozwoju Polski sprawą fundamentalną jest próba 

dążenia do łączenia celów i zasad europejskiej polityki spójności oraz polityki konkurencyjności, 

gdyż jest to jedyny sposób, by zabiegając o wysoki poziom środków z Unii Europejskiej na rozwój 

infrastrukturalny, zarazem współtworzyć w UE nowe wymiary przyszłych przewag 

konkurencyjnych, opartych o kapitał intelektualny
5
. 

W Strategii Rozwoju Kraju 2020 wskazane zostały strategiczne zadania państwa, których podjęcie 

jest niezbędne w średnim horyzoncie czasowym aby wzmocnić procesy rozwojowe. Zadania 

związane z bezpieczeństwem energetycznym i środowiskiem oraz zwiększeniem efektywności 

transportu zostały zaliczone do obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka. W zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego i środowiska SRK podkreśla, że osiągnięcie zrównoważonego 

                                                 
2
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. MAIC, 2012 r. – dokument przyjęty przez 

Radę Ministrów 11 stycznia 2013 r.  
3 

Strategia Rozwoju Kraju 2020., dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 r.  
4
 Należą do nich następujące dokumenty: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju kapitału 

ludzkiego, Strategia rozwoju transportu, Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Strategia Sprawne państwo, 
Strategia rozwoju kapitału społecznego, Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie, Strategia 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP. 
5 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, op. cit. str. 16. 

http://www.mg.gov.pl/node/17492
http://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/
http://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/
https://cms.transport.gov.pl/2-4f97ffaee72ab-1795917-p_1.htm
http://bip.mg.gov.pl/node/16479
https://mac.gov.pl/strategie/
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/polityka-wewnetrzna-i-zagraniczna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/informacje_podstawowe/strony/ksrr_2010_2020_inf_podstawowe.aspx
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020
http://www.mon.gov.pl/pl/strona/349/LG_46_278
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rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony ś rodowiska 

stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. 

Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich 

trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju, ale jako warunek 

konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, Dlatego podstawowym zadaniem staje się z jednej 

strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie 

takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Dodatkowo SRK, 

jako wyzwanie dla społeczeństw całego świata wskazuje dostosowywanie do bieżących  

i przyszłych skutków zmian klimatu, umożliwiające zminimalizowanie szkód i zagrożeń przez nie 

powodowanych dla człowieka i środowiska (natężenie zjawisk katastrofalnych, innych klęsk 

żywiołowych). Jako priorytetowe kierunki interwencji publicznej w tym obszarze strategia 

wskazuje: racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę efektywności energetycznej, 

zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawa stanu środowiska oraz adaptację do 

zmian klimatu.  

W odniesieniu do inwestycji  transportowych, konieczne jest zwiększenie efektywności transportu, 

jako kluczowego czynnika determinującego rozwój gospodarczy kraju. Dostępność  infrastruktury 

transportowej oraz jej odpowiednia przepustowość umożliwiają dyfuzję wzrostu gospodarczego  

z silnych regionów do regionów rozwijających się wolniej. Jako najważniejszy cel  Polski  

w perspektywie do roku 2020 wymienia się zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności 

terytorialnej ukierunkowanej na likwidację peryferyjności, zarówno całego kraju, jak i jego 

poszczególnych regionów. Drugim wiodącym celem jest stworzenie spójnego systemu 

transportowego, umożliwiającego sprawne przewozy towarów i ludności przy użyciu różnych 

rodzajów transportu, z uwzględnieniem ekologicznych właściwości transportu szynowego  

i wodnego śródlądowego. W ramach przewidzianych w tym obszarze zadań, SRK wymienia m.in. 

konieczność modernizacji i rozbudowy połączeń  transportowych oraz udrożnienie przepustowości 

komunikacyjnej w obszarach miejskich.  

SRK stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji 

założonych celów, a zaprojektowane w nich działania - rozwijać i uszczegóławiać reformy 

wskazane w strategii.  

Transport 

Interwencja Programu w obszarze transportu będzie wpisywała się w realizację głównego celu 

europejskiej polityki transportowej określonego w Białej Księdze Transportu „Plan utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego  

i zasobooszczędnego systemu transportu. Jest nim ustanowieniu systemu stanowiącego 

podstawę postępu gospodarczego w Europie, wzmacniającego konkurencyjność i oferującego 

usługi w zakresie mobilności o wysokiej jakości przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami
6
  

w ramach jednolitego europejskiego obszaru transportu
”7

. 

Wskazane w SRK cele i obszary priorytetowych kierunków działań w dziedzinie transportu zostały 

rozwinięte w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)  – SRT
8
. 

Sposób realizacji szczegółowych celów Strategii Rozwoju Transportu został określony  

w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą 

                                                 
6
 Zgodnie z inicjatywą przewodnią Europa efektywnie korzystająca z zasobów ustanowioną w Strategii Europa 2020 oraz 

nowym planem na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. (COM(2011) 109). 
7
 Komunikat Komisji BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiej obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu; COM(2011)144 z dnia 28 marca 2011 r. 
8 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 

22 stycznia 2013r. 
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do 2030 r.), w zakresie wymaganym w ramach warunkowości ex ante w siódmym celu 

tematycznym
9
. 

Efektywność energetyczna i zmiany klimatu 

Program jest spójny z celami pakietu klimatyczno-energetycznego, realizując ponadto wytyczne 

nowej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, a także z następującymi 

dyrektywami: Dyrektywą 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia  

2009 r. w sprawie promowania stosowania energi i ze źródeł odnawialnych zmieniającej  

i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE , Dyrektywą 2010/31/UE  

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  i Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.  Dokumentem 

strategicznym, kluczowym w kontekście realizacji priorytetów inwestycyjnych w ramach 

gospodarki niskoemisyjnej jest opublikowana przez KE w listopadzie 2010 r. Strategia na rzecz 

konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii „Energia 2020 , zawierająca priorytety 

energetyczne dotyczące m.in. osiągnięcia efektywności energetycznej, utworzenia 

konkurencyjnego i bezpiecznego wewnętrznego rynku energii. 

Do dokumentów krajowych, zawierających potrzeby, operacyjne cele i opis środków 

przyczyniających się do osiągnięcia celów Strategii Europa 2020 oraz spełnienia wymagań 

wynikających z odpowiednich dyrektyw unijnych w zakresie wzrostu efektywności energetycznej  

i rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, należą:  

 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 ;  

 Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych .  

Realizowane w ramach Programu działania będą w dużej mierze służyć również realizacji 

ambitnych strategicznych celów określonych we flagowym dokumencie UE dotyczącym zmian 

klimatu jakim jest Biała Księga Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania
10

. 

Podejmowane działania będą również odpowiedzią na kluczowe wyzwania związane z realizacją 

szeroko rozumianej polityk i klimatycznej, która znalazła swoje odzwierciedlenie na poziomie 

krajowym w szeregu dokumentów. Wśród nich najistotniejsze są będące aktualnie w trakcie 

przygotowywania: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz Strategiczny Plan 

Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany k limatu oraz już istniejące dokumenty: 

Polityka klimatyczna Państwa, Strategia redukcji emisji gazów c ieplarnianych w Polsce do roku 

2020, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

W zakresie wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 

podstawowe znaczenie będzie również miał obecnie przygotowywany Narodowy Program 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) – jako jeden z programów realizujących strategię 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Dokument wskazuje na ścieżkę dojścia  

do wypełnienia unijnych celów redukcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 

 

 

                                                 
9
 Warunki dla sektora transportu zostały określone w Załączniku IV pkt. 7 Rozporządzenia ogólnego (COM(2011)615)  

 dotyczą strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania szczegółowych  
i realistycznych ram planistycznych dla projektów (project pipeline) zawierających harmonogram budżetowy. Wypełnieniem 
warunku na poziomie krajowym jest przyjęcie Strategii Rozwoju Transportu oraz Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) zawierającego kompleksowy plan inwestycyjny, wraz  
z harmonogramem rzeczowym i finansowym inwestycji: drogowych, kolejowych, morskich, śródlądowych. 
10

 Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009) 147. 
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Bezpieczeństwo energetyczne 

W zakresie infrastruktury energetycznej kluczowym dokumentem jest komunikat Komisji  

z listopada 2010 r. pt. Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r.  

i w dalszej perspektywie - plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej.  

 

Ochrona środowiska  

19 grudnia 2011 roku Rada ds. Środowiska jednomyślnie przyjęła konkluzje do jednej z siedmiu 

inicjatyw flagowych strategii Europa 2020 pn. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy. 

Plan działań wskazuje kierunki działań w celu przejścia na zieloną gospodarkę z uwzględnieniem 

wyzwań środowiska. Synergia między gospodarką a środowiskiem ma być realizowana poprzez 

podejście ponadsektorowe a także nowe spojrzenie na kwestie zasobu. Średnio -  

i długoterminowe cele mają zapewnić stopniowe, racjonalne pod względem kosztów przejście  

na zrównoważoną gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby Dokument zawiera 

harmonogram działań związanych ze zmianami klimatu, energią, transportem, przemysłem, 

surowcami, rolnictwem, rybołówstwem, różnorodnością biologiczną oraz rozwojem regionalnym
11

. 

W konkluzjach  zostało podkreślone, że realizacja planu oraz dobrobyt gospodarczy oraz 

dobrostan obywateli zarówno obecnie, jak i w przyszłych pokoleniach zależą od naturalnego 

kapitału, w tym usług ekosystemowych, różnorodności biologicznej, zasobów mineralnych, wody, 

powietrza, gruntów i gleby oraz zasobów morskich, które traktowane są dotychczas  jako dobra 

„darmowe”. Rada podkreśliła także znaczenie podjęcia działań w  priorytetowych sektorach 

odpowiadających za najistotniejsze formy wpływu na środowisko, aby utrzymać naturalny kapitał  

i zapewnić zrównoważony przepływ usług ekosystemowych. Jednocześnie wskazała, że przejście 

gospodarki na drogę zrównoważonego i odpowiedzialnego oszczędnego gospodarowania 

zasobami powinno również przyczynić się do wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego oraz 

zapewnić większą konkurencyjność i nowe źródła wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki 

oszczędności kosztów wynikającej z poprawy efektywności. Dokumentem wskazującym zadania 

dotyczące powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu jest 

również unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do roku 2020 r.
12

, w której 

wskazano sześć wzajemnie się wspierających i  współzależnych celów: 

 ochrona i przywrócenie stanu przyrody; 

 utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji; 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; 

 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych; 

 podjęcie kwestii światowego kryzysu różnorodności biologicznej.  

Zgodnie z powyższym w ramach Programu realizowane będą działania dotyczące zarówno 

poprawy infrastruktury, jak i uwzględniania potrzeb zrównoważonego zarządzania środowiskiem  

w procesach rozwojowych. Również ocena dotychczasowych efektów Polityki Spójności 

potwierdziła, że większy wpływ na maksymalizację efektów ekologicznych i społeczno-

gospodarczych mają projekty i programy charakteryzujące się kompleksowym, zintegrowanym 

podejściem do rozwiązywania problemów, nastawione zarówno na osiągnięcie efektów 

ekologicznych, ekonomicznych jak i społecznych.  

Innymi (bardziej szczegółowymi) dokumentami krajowymi w obszarze ochrony środowiska,  

w których opisane zostały potrzeby, operacyjne cele i opis środków przyczyniających się do 

                                                 
11 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/st18/st18346.pl11.pdf. 
12 

Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 

roku 2020 r. COM (2011) 244. 
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osiągnięcia celów Strategii Europa 2020 oraz spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich 

dyrektyw unijnych należą: 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (w przygotowaniu); 

 Polityka ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

 Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami; 

 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej . 

 Priorytetowe Ramy Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000 na lata 2014-2020 - kluczowy dokument strategiczny dla realizacji sieci 

Natura 2000, opracowany zgodnie z wytycznymi KE i określający potrzeby i ich koszty ze 

wskazaniem na fundusze perspektywy finansowej 2014 – 2020. 

Dziedzictwo kulturowe i rozwój zasobów kultury 

Projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury 

wpływają na rozwój kreatywności i innowacji, dzięki czemu wpisują się w założenia Inicjatyw 

Flagowych: Unia Innowacji oraz Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji . Zarówno 

dziedzictwo kulturowe, jak i działalność instytucji kultury wzmacniają potencjał kreatywny - 

pomagają rozwijać talenty i uczą twórczego, nieschematycznego myślenia. Tym samym stanowią 

– obok przemysłów kultury i kreatywnych - jeden z motorów rozwoju innowacji. Warto zaznaczyć, 

że wsparcie tego typu projektów może mieć istotny wpływ na rozwój regionu: zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów i kraju m.in. poprzez udostępnienie 

odwiedzającym z kraju i zagranicy odnowionych zabytków a także rozwój usług powstających 

zarówno wokół wspartych instytucji kultury, jak i zabytków będących przedmiotem inwestycji oraz 

rozwój ekonomiczny dzięki wzrostowi miejsc pracy w sektorze kultury oraz w sektorze usług 

kreatywnych i towarzyszących (m.in. gastronomia, handel, inne usługi, w tym turystyczne). Tym 

samym jakość dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury ma fundamentalne znaczenie dla 

zwiększenia atrakcyjności kraju co jednocześnie będzie stymulować rozwój turystyki i podnosić 

konkurencyjność kraju.  

Projekty, które zawierają w swoim zakresie komponent digitalizacji wpisują się w realizację 

Strategii Europa 2020, oraz inicjatywy przewodniej Europejska Agenda Cyfrowa. Digitalizacja 

dóbr kultury jest niezbędna z punktu widzenia konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego 

oraz jego szerokiego upowszechniania. Projekty dotyczące digitalizacji księgozbiorów, 

archiwaliów czy zbiorów audiowizualnych przyczyniają się do krzewienia kultury w Europie, 

promowania dostępu do zasobów kultury, a tym samym budowania tożsamości europejskiej. 

Digitalizacja treści umożliwia również rozwój nauki, poprzez powszechny dostęp do bibliotek 

europejskich (portal Europeana) i możliwości korzystania z ich zasobów bez konieczności 

przemieszczania się.  

Projekty realizowane w ramach priorytetu będą wpisywały się także w zrównoważony rozwój  –  

w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów (w tym m.in. zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii), bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjnej, poprzez 

m.in. działania nastawione na korzystanie z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny oraz 

wykorzystywanie na etapie realizacji inwestycji (o ile będzie to możliwe technologicznie oraz takie 

technologie będą istniały) nowych, przyjaznych dla środowiska technologii.  

O zgodności projektów z zakresu kultury ze Strategią Europa 2020 świadczą także zapisy 

Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020  (3.2. Cel w zakresie 

nakładów na B+R Działanie: Wspieranie projektów w ramach obszarów i technologii  

o największym potencjale rozwoju – w tym przeprowadzenie foresightu przemysłów kultury  

i przemysłów kreatywnych; 4. Działania w zakresie inicjatyw przewodnich, 4.3. Europejska 
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agenda cyfrowa - Realizacja Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytetu „Digitalizacja” w celu 

digitalizacji i udostępnienia obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowy 

infrastruktury służącej digitalizacji). 

Projekty z zakresu kultury wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, w której zostało 

wskazane coraz większe znaczenie kultury jako czynnika rozwoju. W powyższym dokumencie 

kultura została uznana za „przestrzeń innowacji, w której poszukiwane i testowane są nowe formy 

podmiotowości, uczestnictwa, konsumpcji oraz wytwarzania wartości. Wywierają one bezpośredni 

(m.in. w postaci przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych) oraz pośredni wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy”. Ponadto wizja  zmian jakie zajdą w Polsce do 2020 r. jaka przyjęta 

została w SRK, zakłada  wpływ infrastruktury kultury  na rozwój kapitału ludzkiego, a w dalszej 

perspektywie – efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoką konkurencyjność gospodarki.  

Projekty z zakresu kultury będą przyczyniać się do realizacji celów strategicznych Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego, przede wszystkim poprzez budowanie potencjału rozwojowego 

miast i obszarów funkcjonalnych. Kultura nie stanowi pasywnego zasobu regionów, ale aktywnie  

warunkuje zarówno rozwój społeczny, jak i ekonomiczny. Jako czynnik rozwoju ekonomicznego 

wpływa ona m.in. na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionów, determinuje 

rozwój turystyki, tworzy rynek pracy, kreuje przemysł kultury, a także współokreśla funkcje 

metropolitalne miast w układach ekonomicznym i przestrzennym. W ramach celu 1 KSRR zakłada 

się wspieranie działań zwiększających dostępność zasobów kultury i oferty kulturalnej. Realizacja 

celu 2 KSRR odnosi odbywać się będzie poprzez rozwój zasobów kultury i ich wykorzystanie  

w kształtowaniu kapitału społecznego, w tym znaczenia instytucji kultury dla włączenia 

społecznego i integracji społecznej. W wymiarze terytorialnym polityki rozwoju regionalnego (cel 3 

KSRR) projektowane działania będą odnosić się do obszarów miejskich  i wiejskich poprzez 

wykorzystanie potencjałów tkwiących w zasobach dziedzictwa kulturowego do budowania 

spójności przestrzennej i społecznej.   

Projekty z zakresu kultury wpisują się w cele Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (cel 

szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego). 

Projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 

zasobów kultury przyczyniają się zarówno do wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności 

społecznej jak i w rozwoju społeczno-gospodarczym. 

Działania dotyczące rozwoju zasobów kultury realizują cele tworzenia warunków dla wzmacniania 

tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie 

zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej, tworzenia nowych form i możliwości uczestnictwa  

w kulturze, przeciwdziałania wykluczeniu z kultury, rozwijania współpracy między instytucjami 

kultury, oświaty, nauki i organizacjami społecznymi oraz podmiotami prywatnymi, rozwoju 

infrastruktury kultury i zwiększenia efektywności działania instytucji kultury i państwowych 

jednostek budżetowych działających w obszarze kultury oraz rozwoju kształcenia artystycznego  

i systemu wspierania talentów w zakresie wsparcia rozwoju i mobilności kadr oraz studentów, jak 

również inwestycji w infrastrukturę i rozbudowę oferty programowej uczelni artystycznych.  

Wsparcie dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego cechuje stosunkowo wysoki 

stopień spójności z celami określonymi w  Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE 

RMB). Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zgodnie z dokonaną Rewizją Planu Działań, 

Kultura, jako osobny Obszar Priorytetowy, została włączona w ramy SUE RMB.  

 

Kultura jest jednym z najważniejszych czynników, w oparciu o który zarówno cały kraj, jak  

i poszczególne polskie regiony mogą budować swe przewagi konkurencyjne. Inwestycje  

dotyczące ochrony zabytków jak również zasobów kultury przyczynią się m.in. do poprawy stanu 
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zabytków oraz zwiększenia dostępu do oferty o wysokich walorach kulturowych, co pozytywnie 

wpłynie na realizację celu jakim jest „Zwiększenie konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego”  

(w ramach celu głównego: „Zwiększenie dobrobytu”).  

Ochrona  zdrowia 

Zdrowie odgrywa znaczącą rolę w realizacji strategii „Europa 2020" – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu . W swoim  

komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r. Budżet z perspektywy Europy 2020 Komisja Europejska 

podkreśliła, że promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi nieodłączny element celów  

w zakresie inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

określonych w strategii Europa 2020. Utrzymanie społeczeństwa w zdrowiu i aktywności przez 

dłuższy czas ma pozytywny wpływ na wydajność i konkurencyjność. Innowacje w opiece 

zdrowotnej pomagają podjąć wyzwanie, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju tego 

sektora w kontekście zmian demograficznych, a działania dążące do zmniejszania nierówności  

w zakresie zdrowia są istotne dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu.  

W Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju wyznaczającej cele i priorytety do roku 2030, podkreślono, 

że poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, bazy dydaktycznej uczelni medycznych oraz 

instytutów badawczych jest jednym z kluczowych działań w ramach kierunku interwencji pn. 

Wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność 

systemu ochrony zdrowia. 

Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia jest także integralnym elementem działań zaplanowanych 

 w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w ramach celu  I.3.3 Zwiększenie bezpieczeństwa 

obywatela.  

Ponadto, poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, bazy dydaktycznej uczelni medycznych oraz 

instytutów badawczych została uwzględniona w działaniach objętych Strategią Sprawne 

Państwo (cel 5.1.1 w ramach celu 5 Efektywne systemy świadczenia usług publicznych).  

Za kluczowy kierunek interwencji uznano poprawę funkcjonowania systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (cel 7.6. W ramach celu 7 Zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego). 

W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego także podkreślono konieczność inwestowania  

w infrastrukturę ochotny zdrowia, w szczególności w zakresie „Dostosowania opieki zdrowotnej do 

wyzwań demograficznych poprzez działania odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom  

w szczególności matek i dzieci oraz osób starszych, a także uwzględnienie aktualnych  

i prognozowanych trendów epidemiologicznych” . W ramach  drugiego celu szczegółowego pn.: 

Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie efektywnego funkcjonowania osób 

starszych wskazano następujące kierunki interwencji: 

– zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 

nad matką i dzieckiem; 

– zwiększenie dostępności do ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych  

w zakresie geriatrii;  

– rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwój 

opieki długoterminowej. 

Ponadto, w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, inwestycje w ochronie zdrowia 

wpisują się w cel strategiczny polityki regionalnej, jakim jest efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów 

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Dokument 

wprowadza kategorię obszarów, do których będzie w szczególny sposób adresowana polityka 
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regionalna, które nazywa obszarami strategicznej in terwencji (OSI). Problematyka ochrony 

zdrowia została uwzględniona w celu drugim odnoszącym się w szczególności do obszarów 

wiejskich. Zgodnie z celem 2.2.2. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na obszarach 

problemowych, działania polityki regionalnej będą wspomagać zapewnianie mieszkańcom 

obszarów problemowych dostępu do efektywnej służby zdrowia poprzez m.in. optymalizację 

systemów ratownictwa medycznego szczególnie na rzecz zwiększania dostępności na obszarach 

peryferyjnych oraz zwiększenie dostępności do placówek i instytucji opieki nad matką i dzieckiem, 

poprawę jakości opieki medycznej nad kobietą w okresie okołoporodowym i noworodkiem, a także  

przedsięwzięcia w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki.  

 

2.2. Analiza obecnej sytuacji oraz identyfikacja potrzeb w ujęciu tematycznym 
oraz terytorialnym 

Sektor środowiska 

W nadchodzących latach niezwykle istotna stanie się problematyka zmian klimatu, przede 

wszystkim ze względu na swój wielowymiarowy i globalny charakter. Wśród najważniejszych 

oddziaływań i skutków zmian klimatu dla Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się między 

innymi częstsze ekstrema temperatury, mniejsze miesięczne sumy opadów w  okresie letnim, 

nawalne deszcze, powodzie (zazwyczaj w okresie roztopów oraz letnim) oraz podtopienia, fale 

upałów, susze, huragany, ruchy masowe (np. osuwiska). Przewiduje się również, że zjawiska te 

będą występować z coraz większą częstotliwością i natężeniem oraz będą występować na coraz 

większych obszarach kraju. 

Jak wskazują wyniki badań naukowych zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 

zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także  

dla Polski. Prowadzone działania na rzecz dostosowania się do przewidywanych skutków zmian 

klimatu powinny być zatem podejmowane równolegle z realizowanymi przez Polskę wysiłkami  

na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

Dążąc do realizacji nadrzędnego celu Białej Księgi
13

, jakim jest poprawa odporności państw 

członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie  

do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja kosztów społeczno -

ekonomicznych z tym związanych Polska przygotowała Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030  (SPA 2020). 

Dokument ten wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej 

wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej, rolnictwie, 

leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach NATURA 2000, ochronie zdrowia, energetyce, 

budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej  

i obszarach zurbanizowanych. Dokonane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA, 

2010
14

) szacunki wskazują, że koszty związane ze zmianami klimatu bez działań adaptacyjnych 

będą w 2030 r. około 5 razy wyższe od wartości kapitału, który trzeba zainwestować,  

aby im przeciwdziałać. Przeprowadzone w Polsce w ramach projektu KLIMADA
15

 analizy 

wskazują, że zmniejszenie związanych z adaptacją kosztów szkód ponoszonych w przyszłości 

możliwe będzie tylko w przypadku podjęcia działań możliwie jak najwcześniej. Właściwie 

zaplanowane działania zmniejszające wrażliwość, a przy tym jednocześnie zwiększające 

                                                 
13 

Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009) 147. 
14 

EEA, 2010, Środowisko Europy 2010 - Stan i Prognozy, Synteza., Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga. 
15 

KLIMADA – projekt Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu realizowany przez MŚ i IOŚ ze środków NFOŚiGW w latach 2011-2013.  Elementem projektu KLIMADA jest 
opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). 



 17 

odporność na zmiany klimatyczne będą stanowić istotny czynnik stymulujący wzrost efektywności 

i innowacyjności polskiej gospodarki.  

Ze względu na uwarunkowanie geograficzne największe oddziaływanie klimatu i ekstremalnych 

zdarzeń pogodowych w Polsce występuje w sektorze gospodarki wodnej. Najistotniejsze 

problemy dotyczą dużego zróżnicowania opadów w czasie oraz pod względem terytorialnym,  

co w konsekwencji powoduje występowanie powodzi i suszy na terenie Polski. Te z kolei 

negatywnie oddziaływają m.in. na zachowanie różnorodności biologicznej, powodują zmniejszenie 

plonów, stanowią również zagrożenie dla mieszkańców terenów, na których oddziaływanie tych  

zjawisk jest największe. Średnioroczna ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Polski  

to 1655 m
3
/rok

16
 i jest blisko trzykrotnie mniejsza niż średnioroczna w Europie, wynosząca  

4560 m
3
. Jednak w kontekście skutków zmian klimatu trzeba podkreślić, że Polskę charakteryzuje 

duża zmienność czasowa wartości średnich rocznych, jak i rozkładu wielkości zasobów  

w poszczególnych latach i waha się od 1100 do blisko 2700 m
3
/rok. Charakterystyczny jest także 

zróżnicowany pod względem terytorialnym poziom opadów.  

Rys. 1. Rozkład sum opadów atmosferycznych w 2010 r. 

 

Źródło: Rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona środowiska 2011, wykres, str. 524 za danymi 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Centralną część Polski charakteryzują niskie opady atmosferyczne, co wywołuje deficyty wody  

w tych regionach. Jednocześnie w części południowej obserwowane są wyższe sumy opadów, 

których nadmiar nie jest obecnie retencjonowany w wystarczającym stopniu. Konsekwencją są 

występujące powodzie zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i krajowym. Dodatkowo złą sytuację 

hydrologiczną Polski pogłębiają błędne założenia dotyczące działań melioracyjnych, które 

doprowadziły do większego spływu powierzchniowego oraz zahamowania naturalnej retencji ,  

co wywołało również negatywne skutki środowiskowe, np.: degradację torfowisk i terenów 

podmokłych, przesuszenie siedlisk leśnych, zwiększenie zagrożenia pożarowego na terenach 

leśnych oraz zwiększenie ryzyka objęcia pożarem większej części terenu, negatywnie wpływają 

również na różnorodność biologiczną oraz stan drzewostanów. Występują również zaburzenia 

podziemnego zasilania źródlisk.  

Kolejnym problemem jest niewystarczająca wielkość zasobów zmagazynowanych w sztucznych 

zbiornikach wodnych. Łączna objętość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach 

                                                 
16

 Eurostat, marzec 2013. 
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retencyjnych w Polsce wynosi nieco ponad 4 mld m
3
, co stanowi około 6%

17
 objętości średniego 

rocznego odpływu z wielolecia. Istnieje więc realna potrzeba budowy urządzeń wodnych, które 

pozwoliłyby na zwiększenie ilości retencjonowanych zasobów wody, tak aby łagodzić skutki zmian 

klimatu objawiające się suszami oraz powodziami. Oczekiwane pozytywne efekty budowy 

zbiorników (m.in. retencjonowanie wezbrań powodziowych oraz alimentacja rzek w okresach 

suszy, zapewnienie potrzeb wodno-gospodarczych i energetycznych oraz możliwość rekreacji) 

powinny być zbilansowane z negatywnymi konsekwencjami ich budowy  (np. zmiany  

w ekosystemach dolin, blokowanie migracji ryb i wymiany puli genowej, konflikty społeczne). 

Budowa zbiorników retencyjnych powinna więc być poprzedzona szeregiem analiz, w tym 

finansowych i środowiskowych, aby dokonać rozważnej decyzji, czy budowa ta jest zasadna.  

W Polsce funkcjonuje 49 większych sztucznych zbiorników wodnych
18

, jednak znaczna ich część 

wymaga remontów i modernizacji. Podstawową przyczyną złego stanu technicznego budowli 

hydrotechnicznych w Polsce są przede wszystkim niedoinwestowanie sektora oraz wieloletnie 

zaniedbania i zaniechania w zakresie prowadzenia niezbędnych bieżących napraw i remontów 

eksploatacyjnych. Ponadto założenia projektowe odnoszące się do parametrów technicznych 

urządzeń powinny być adekwatne do warunków występujących obecnie, z uwzględnieniem 

prognozowanych zmian klimatu i coraz większej intensywności występujących zjawisk. 

Nie tylko duże zbiorniki retencyjne odgrywają istotną rolę w zwiększeniu ilości retencjonowanej 

wody, ogromne znaczenie ma również mała retencja. Kompleksowa realizacja projektów 

naturalnej retencji poprawia stosunki wodne oraz pozwala na odtwarzanie obszarów podmokłych  

i torfowisk przyczyniając się do minimalizowania skutków suszy i ograniczając skutki 

występujących pożarów. W skali całego kraju istnieje 30 663 obiektów małej retencji wodnej, a ich 

łączna pojemność wynosi 740,63 mln m
3
. Podstawę dla zwiększenia naturalnej retencji powinny 

stanowić wojewódzkie programy małej retencji, które zawierają między innymi diagnozę stanu 

zasobów wodnych wraz ze wskazaniem możliwości zwiększenia ilości retencjonowanej wody.  

Nasilenie zjawisk powodziowych jest jednym z najgroźniejszych skutków postępujących zmian 

klimatu. Liczne w ostatnich latach raporty wskazują na niewystarczającą efektywność systemu 

ochrony przeciwpowodziowej kraju, w tym zły stan urządzeń wodnych, niewystarczający rozwój 

działań technicznych i nietechnicznych środków ochrony przeciwpowodziowej, słabą organizację  

i nieskuteczne działania prewencyjne. Negatywne skutki zjawisk powodziowych potęgowane są 

również przez niedoskonały system finansowania w Polsce inwestycji związanych  

z gospodarowaniem wodami w tym wieloletnimi opóźnieniami w realizacji kluczowych działań  

w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. Skala negatywnych następstw powodzi jest 

dodatkowo zdeterminowana gospodarką przestrzenną, która w niewystarczającym stopniu 

uwzględnia zagrożenie powodziowe. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku rzek nizinnych  

o znacznych przepływach takich jak Wisła, zbiorniki retencyjne nie spełniają funkcji 

przeciwpowodziowych. Znaczne przepływy powodziowe w takich rzekach powodują, że nas tępuje 

niemal natychmiastowe wypełnienie zbiornika, co zatrzymuje falę powodziową na stosunkowo 

zbyt krótki okres czasu, aby pozwoliło to zapobiec powodzi poniżej zbiornika. Aby zbiorniki takie 

były choćby w części skuteczne, musiałyby charakteryzować się bardzo dużymi rozmiarami, co  

z kolei rodzić może poważne konflikty społeczne oraz kolizje z terenami chronionymi, którymi 

objęte są znacznie odcinki  analizowanych dolin rzecznych (np. Dolina Środkowej i Dolnej Wisły 

objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000).  
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 Na podstawie materiału informacyjnego dla Sejmu RP: Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011, 29.06.2012 r. 

(…) Według danych IMGW-PIB łączna objętość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach retencyjnych w Polsce 
wynosi około 4 mld m3, co stanowi niespełna 6 % objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia (…). 
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 GUS Ochrona środowiska 2011, tablica 14 Większe sztuczne zbiorniki wodne. 



 19 

Dlatego też należy brać pod uwagę działania prowadzące do spowolnienia lub powstrzymania 

odpływu wody, zwiększające naturalną retencję oraz inne nietechniczne metody zapobiegania 

powodziom. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, jak wykazała wstępna ocena ryzyka powodziowego, 

to przede wszystkim zachodnia i południowa część Polski, tereny wzdłuż Odry i Wisły. Ponadto, 

jako obszary narażone  na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wskazano depresyjne tereny 

Żuław, gdzie po przejściu fali powodziowej lub w przypadku przerwania wałów 

przeciwpowodziowych woda nie wraca do koryta rzeki, oraz dolinę Wisły od Płocka do Torunia. 

Dodatkowo zagrożone powodziami sztormowymi są północne tereny kraju. Jednocześnie 

wskazuje się na niebezpieczeństwo występowania wezbrań zatorowych wzdłuż cieków wodnych, 

szczególnie na obszarze Środkowej Wisły i Dolnej Odry. Częstotliwość występowania wielkich 

powodzi w Polsce stale wzrasta. W XX wieku odnotowano wystąpienie aż 42
19

 powodzi a jako 

najbardziej katastrofalną wskazuje się tę z 1997 r. określaną powodzią tysiąclecia, w wyniku 

której śmierć poniosło ponad 50 osób, straty materialne  szacuje się na 12-14 mld PLN. Ostania 

wielka powódź w Polsce miała natomiast miejsce w 2010 roku. Straty szacowane są na ponad  

12 mld PLN, co stanowi blisko 1% PKB za rok 2009 r.  

W kontekście zagrożeń powodziowych, szczególnie spowodowanych przez zjawiska ekstremalne, 

należy zwrócić szczególną uwagę na obszary miejskie. W miastach bowiem dochodzi  

do kumulacji negatywnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, co z kolei biorąc pod uwagę 

znaczną gęstość zaludnienia powoduje powstawanie rozmaitych niebezpieczeństw i ryzyk  

dla ludności miast oraz tworzącej miasta infrastruktury techniczno -gospodarczej. Powodzie na 

terenach miejskich mogą być wywołane intensywnymi opadami, uszczelnieniem znacznych 

powierzchni terenu (np. poprzez budowę parkingów, nieprzepuszczalnych dróg) oraz 

niewystarczającym lub przestarzałym systemem odprowadzania wód opadowych.  

W zakresie działań poprawiających sytuację w ochronie przeciwpowodziowej przede wszystkim 

trzeba kierować się założeniami wdrażanej obecnie w Polsce Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
20

. Zgodnie z jej wymaganiami w 2011 r. została 

przygotowana Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego dla Polski (WORP), w której wskazano 

obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie 

znaczącego ryzyka powodzi. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostaną wykonane do 22 grudnia 2013 r. 

dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Na mapach zaznaczone 

będą obszary, w których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie  oraz obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, z uwzględnieniem m.in. szacunkowej liczby mieszkańców 

jacy mogą zostać dotknięci powodzią, jak również instalacji, które mogą w razie wystąpienia 

powodzi spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska. Na 

podstawie opracowanych map do 22 grudnia 2015 r. sporządzane będą plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym.  

Drugim kluczowym aktem prawnym w zakresie gospodarki wodnej jest Dyrektywa 2000/60/WE 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
21

 (tzw. Ramowa 

Dyrektywa Wodna - RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie  i utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu wód wszystkich kategorii oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych  
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Źródło: Załącznik nr 5 do Programu wodno-środowiskowego kraju, Ochrona przed powodzią i Dyrektywa Powodziowa 

w kontekście identyfikacji działań; strona internetowa KZGW. 
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 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). 
21

 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84). 
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i od wód zależnych. RDW wprowadza zintegrowaną politykę wodną, która ma umożliwić rozwój 

gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska, jednocześnie 

wskazując plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) jako podstawowy 

dokument planistyczny nie tylko w sektorze gospodarki wodnej , ale również dla potrzeb 

przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej, transportu, rybołówstwa czy turystyki. Na 

obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy, dla których w 2011 przyjęto 

opracowane w ramach pierwszego cyklu planistycznego PGW. Zgodnie z harmonogramem  trwają 

prace nad aktualizacją PGW, w ramach których wykonywane są dokumentacje planistyczne . 

Nowe plany wraz z programem wodno-środowiskowym kraju zostaną opublikowane do 22 grudnia 

2015 r. Ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej co do zgodności opracowanych PGW  

z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej aktualnie w trakcie przygotowania są projekty 

nadrzędnych dokumentów strategicznych w zakresie gospodarowania wodami, tzw. Masterplany. 

Będą one obowiązywać w okresie od momentu zatwierdzenia  ich przez Radę Ministrów do 

publikacji aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.  

Obok coraz częściej występujących powodzi, Polska ze względu na swoje uwarunkowania 

klimatyczne, jak również postępujące zmiany klimatu powinna w swoich działaniach brać również 

pod uwagę rosnące ryzyko występowania suszy. Występowaniu susz często oprócz niedoboru 

opadów towarzyszą wysokie temperatury, co wpływa niekorzystnie zarówno na ludzi , jak i na 

rośliny i zwierzęta, w szczególności zależne od ekosystemów wodnych. Tereny zagrożone suszą 

w Polsce, to przede wszystkim tereny środkowej części Polski ze szczególnym wskazaniem na 

Pojezierze Wielkopolskie. Deficyt wody występuje również na Kujawach oraz części Mazowsza. 

Obszary te wskazywane są jako pierwsze do intensyfikacji działań z zakresu przywracania 

naturalnej retencji
22

. Ochrona przed suszą ma być prowadzona zgodnie z planami 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom 

suszy w regionach wodnych
23

. Plany przeciwdziałania skutkom suszy powinny zawierać m.in.: 

analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy, 

rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych oraz propozycje niezbędnych zmian w zakresie 

korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji. Plany te powinny 

zawierać także katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.  

W chwili obecnej działania zmierzające do opracowania projektów planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych zostały dopiero zainicjowane bądź zaplanowane  

do realizacji w najbliższych latach przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej. Na 

szczeblu centralnym przystąpiono do opracowania realizacji metodyki postępowania w zakresie 

ochrony przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami.  

Zmiany klimatu mogą także wpływać na zasięg lub stopień zagrożeń będących wynikiem 

zaplanowanej lub nieumyślnej działalności człowieka , tj. pożary lasów, które obok powodzi  

i suszy, są wskazywane jako jedno z najczęściej występujących zagrożeń pośrednio związanych 

ze zmianami klimatu. Pożary, w szczególności pożary lasów obejmujące duże obszary, powodują 

nie tylko straty materialne lecz przede wszystkim straty przyrodnicze. W 2011 r. pożary lasów 

stanowiły 5%  wszystkich pożarów odnotowanych w 2011r.  

Dodatkowe zagrożenie dla środowiska w Polsce stanowią poważne awarie. W przypadku 

wystąpienia takiego zdarzenia konieczna jest szybka reakcja odpowiednich służb tak, aby 

zmniejszyć do minimum występujące zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz zapobiec 

negatywnym skutkom dla środowiska. Do zadań służb tj. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) 

                                                 
22

 Materiał informacyjny przekazany do Sejmu RP, Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011, 29 czerwca 2012 r., 

str. 93. 
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Szczegółowo kwestie zostały uregulowane w Dziale V b Ochrona przed suszą Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r. nr 145). 
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oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP) należy przeciwdziałanie poważnym awariom m.in. 

poprzez kontrole w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków. W tym celu kontrolowane są podmioty, 

których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, prowadzone są 

szkolenia, a także badane są przyczyny powstania oraz sposoby likwidacji skutków poważnych 

awarii dla środowiska. Ponadto prowadzony jest rejestr zakładów, których działalność może być 

przyczyną wystąpienia poważnej awarii, a także przygotowywane są programy zapobiegania 

awariom oraz plany  planów operacyjno – ratownicze na wypadek ich wystąpienia. Obok 

zakładów, drugim źródłem poważnych awarii jest transport substancji niebezpiecznych  (zarówno 

drogowy, kolejowy, jak i wodny), w którym na skutek wypadków dochodzi do przedostania się 

substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. W 2010 r. w Polsce odnotowano 114 

poważnych awarii
24

, w tym: 63 zdarzenia w zakładach, 31 zdarzeń w transporcie (14 - drogowy,  

9 - kolejowy , 8 - rurociągowy) oraz 20 zdarzeń, w przypadku których źródło zanieczyszczeń nie 

zostało ustalone. 

W celu właściwego prowadzenia działań związanych z wykorzystywaniem oraz ochroną zasobów 

środowiska konieczne jest prowadzenie szerokiego monitoringu środowiska. W Polsce odbywa 

się to za pośrednictwem Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

Działanie PMŚ ma na celu nie tylko gromadzenie wiarygodnych danych dotyczących stanu 

środowiska, lecz także obejmuje analizę zgromadzonych informacji oraz przygotowanie na tej 

podstawie prognoz. Jest więc narzędziem, które przede wszystkim służy wspomaganiu działań  

na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu  do monitorowania skuteczności 

działań i strategicznego planowania w tym zakresie. W ramach PMŚ prowadzone są badania  

i wykonywane oceny: jakości powietrza, stanu wód powierzchniowych i podziemnych, jakości 

środowiska morskiego Bałtyku, jakości gleby oraz stanu środowiska przyrodniczego, gatunków 

roślin i zwierząt oraz stanu lasów. Swoim zakresem działalności PMŚ obejmuje również badanie  

i ocenę klimatu akustycznego, poziomów pól elektromagnetycznych i promieniowania 

jonizującego w środowisku. Programy monitoringu, zwłaszcza w zakresie wód i powietrza, są 

stale rozbudowywane o nowe elementy, co związane jest z koniecznością wypełnienia 

zobowiązań nałożonych przepisami Unii Europejskiej. Powyższe uwarunkowania powodują 

znaczny przyrost obowiązków dla służb Inspekcji Ochrony Środowiska oraz konieczność 

odpowiedniego zabezpieczenia sprzętowego (bazy danych, wyposażenie laboratoriów, 

specjalistyczny sprzęt do poboru prób). 

Realizowane w ramach programu działania będą w dużej mierze służyć realizacji ambitnych 

strategicznych celów określonych we flagowym dokumencie UE dotyczącym zmian klimatu jakim 

jest Biała Księga Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania . Podejmowane działania 

będą również odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją szeroko rozumianej polityki 

klimatycznej, która znalazła swoje odzwierciedlenie na poziomie krajowym w szeregu 

dokumentów. Wśród nich najistotniejsze są będące aktualnie w trakcie przygotowywania: 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz Strategiczny Plan Adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany k limatu oraz już istniejące dokumenty: Polityka 

klimatyczna Państwa, Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce  do roku 2020, 

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 
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Działania podejmowane w zakresie gospodarki odpadami są ściśle powiązane z wymogami tzw. 

Dyrektywy ramowej o odpadach
25

, która m.in. nakłada obowiązek osiągnięcia określonych 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Do roku 2020 niezbędne jest 

przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów, przynajmniej takich frakcji jak papier, 

metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych wagowo na poziomie minimum 50% 

oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70%. 

Zgodnie z szacunkami w 2011 r.
26

 zostało wytworzonych ok. 12,1 mln Mg odpadów komunalnych, 

z czego w sposób zorganizowany zebrano ok. 9,8 mln Mg. Większość, bo aż 8,8 mln Mg (czyli ok. 

90%) zostało zebranych w sposób nieselektywny. Jedynie niespełna 1 mln Mg odpadów 

komunalnych został zebrany selektywnie, z czego najwięcej zebrano szkła (269 tys. Mg), 

odpadów ulegających biodegradacji (210 tys. Mg – masa ta nie obejmuje odpadów papieru  

i tektury) oraz papieru i tektury (175 tys. Mg). Dość duża różnica między szacowaną ilością 

odpadów wytworzonych a faktycznie zebranych może być spowodowana wieloma czynnikami 

m.in. niewłaściwymi praktykami gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wykorzystaniem na 

cele grzewcze w domowych paleniskach oraz pozbywaniem się odpadów poprzez umieszczanie 

ich na dzikich wysypiskach. 

Kolejną dyrektywą, która determinuje kierunki działań w obszarze gospodarowania odpadami jest 

dyrektywa składowiskowa
27

, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek przetworzenia 

odpadów komunalnych przed ich ewentualnym składowaniem. Dyrektywa zakłada sukcesywną 

redukcję odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ,  

w przypadku Polski docelowa wartość do osiągnięcia 16 lipca 2020 r. to nie więcej niż 35%  

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

W Polsce zdecydowana większość odpadów komunalnych jest składowana: w 2011 r.
28

 było  

to 7 mln Mg, a więc aż 79% odpadów zebranych w sposób nieselektywny. Termicznemu 

unieszkodliwieniu poddano 1%  odpadów, pozostałe uległy przetwarzaniu mechanicznemu, 

biologicznemu lub mechaniczno-biologicznego, jednak wysegregowaniu ze strumienia odpadów 

zmieszanych uległo jedynie 4% odpadów. W Polsce istnieje tylko jedna instalacja termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych, kilka instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortownie selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz papiernie, huty szkła, huty metali i instalacje do recyklingu niektórych rodzajów 

tworzyw sztucznych.  

Inwestycje finansowane dotychczas w ramach funduszy europejskich oraz środków krajowych 

przybliżają Polskę do osiągnięcia nałożonych w aktach prawnych wymagań, jednakże potrzebne 

są kolejne działania pozwalające dokonać kompleksowego wdrożenia wymagań unijnych. Dużym 

wyzwaniem jest sprostanie wymaganiom zawartym w dyrektywie ramowej o odpadach, gdyż 

wiąże się z koniecznością szybkiego rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów 

zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu (potrzeba zapewnienia 

odpowiedniej infrastruktury dla selektywnego zbierania oraz do przygotowania odpadów  

do recyklingu). Właściwa realizacja wymagań dyrektywy ramowej o odpadach i dyrektyw 

dotyczących poszczególnych strumieni odpadów powinna spowodować osiągnięcie celu 

wynikającego z dyrektywy o składowaniu odpadów. Odejście od dotychczas dominującego 

sposobu postępowania z odpadami, czyli składowania odpadów, przyczyni się także do 
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze składowania odpadów na 

składowiskach, zwłaszcza bioodpadów. 

W związku z przeprowadzoną reformą systemu gospodarki odpadami, od 1 lipca 2013 r. gminy są 

w pełni odpowiedzialne za zorganizowanie odbierania (m.in. wybór firmy odbierającej odpady, 

ustalenie zasad selektywnego zbierania i stawek opłat, pobór opłat od mieszkańców)  

i przetwarzania odpadów komunalnych. Zmieszane („resztkowe”) odpady komunalne są 

przetwarzane w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych w ramach 

regionów wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Według stanu na dzień 

31 grudnia 2012 r. w kraju istniało 89 regionów gospodarki odpadami, a od 1 stycznia 2016 r. 

będzie ich 88. Powszechnie system zbierania odpadów komunalnych w miejscach ich 

powstawania oparty jest na gromadzeniu w pojemnikach nieposortowanych odpadów w formie 

zmieszanej. Jednocześnie selektywnie zbierane są odpady takie jak papier/tektura, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale, a w niektórych miejscowościach również bioodpady. Selektywnie 

zbierane są również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 

niektóre inne rodzaje odpadów niebezpiecznych. Jednakże system ten nie jest wystarczająco 

rozwinięty, biorąc pod uwagę cele wyznaczone na rok 2020 – konieczny jest rozwój infrastruktury 

do selektywnego zbierania odpadów, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wydzielonych 

ze strumienia odpadów komunalnych (m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, gniazd selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych), przygotowaniu do 

ponownego użycia, instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów  

z odzyskiem energii. Konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zapobieganiu 

powstawaniu odpadów, w tym działania zmierzające do zmiany zachowań mieszkańców  

w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwej segregacji u źródła.  

Najwięcej, w ujęciu ilościowym, odpadów powstaje w sektorze przemysłu. W Polsce odpady 

przemysłowe stanowią ponad 90%
29

 całkowitej masy odpadów wytwarzanych w kraju. W 2011 r. 

wytworzono ich 123,5 mln Mg, jednak zdecydowana większość (ok. 72%) poddawana jest 

procesom odzysku. Unieszkodliwiane przez składowania jest tylko 21,5%
30

. Szacuje się jednak, 

że na składowiskach nagromadzone zostały znaczące ilości odpadów przemysłowych – według 

stanu na koniec 2011 r. 1654,1 mln Mg, które mogą stanowić istotne źródło surowców do 

dalszego wykorzystywania dla przemysłu. Największe ilości zgromadzonych na składowiskach 

dotyczą: odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, odpadów powstających 

przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych. Ponadto zdeponowane na składowiska są także znaczące ilości 

odpadów z produkcji chemikaliów i metali (m.in. fosfogipsy). Konieczne jest więc usprawnienie 

procesów produkcji aby odpadów powstawało jak najmniej, co przyczyni się do spadku 

zasobochłonności. Równocześnie należy podejmować działania zmierzające do wykorzystanie 

odpadów znajdujących się na składowiskach odpadów przemysłowych, co także przyczyni się  

do racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych. 

W Polsce obserwowana jest wyższa niż średnio w Unii Europejskiej materiałochłonność 

gospodarki. Mierzona jest ona za pomocą wskaźnika produktywności zasobowej (ang. Resource 

productivity) obliczanego jako stosunek PKB do krajowej konsumpcji materiałów (DMC). Tak więc 

im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej materiałów potrzebne jest do wytworzenia jednostki 

PKB. Wskaźnik dla Polski
31

 wynosi 0,84 i jest o blisko połowę niższy niż średnia unijna. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że w okresie od 2000 do 2009 r. wskaźnik ten wzrósł w Polsce w stopniu 
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wyższym niż średnio w UE: aż o 24% (przy średniej unijnej 17%), co wynikało ze stopniowego 

przechodzenia w kierunku zielonej gospodarki, prowadzącej do coraz powszechniejszego 

stosowania nowoczesnych technologii. Niemniej jednak konieczna jest dalsza intensyfikacja 

działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów produkcji przemysłowej.  

Podstawowym celem gospodarki wodnej w Polsce jest optymalne wykorzystanie dostępnych 

zasobów oraz ich ochrona i poprawa jakości wód. Największym wyzwaniem dla Polski w zakresie 

ochrony wód jest realizacja wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej
32

, która zobowiązuje wszystkie 

państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód 

powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Ze względu na rosnącą 

antropopresję, postępujące zmiany klimatu oraz ograniczone zasoby wodne w Polsce, osiągnięcie 

celów dyrektywy będzie jednym z największych wyzwań środowiskowych w perspektywie do 2020 

r. Kolejnym wyzwaniem dla Polski w zakresie prawodawstwa dotyczącego stanu wód jest 

wdrożenie postanowień dyrektywy ściekowej
33

 oraz dyrektywy ramowej ws. strategii morskiej
34

.  

Ze względu na fakt, że Morze Bałtyckie jest zbiornikiem niemal całkowicie zamkniętym (w skali 

roku tylko kilka % wód ulega wymianie), środowisko Bałtyku jest bardzo wrażliwe na 

zanieczyszczenia, z których większość jest do niego wprowadzana przez rzeki. Polska jest 

jednym z największych i najbardziej zaludnionych krajów regionu Morza Bałtyckiego,  w związku  

z czym ma znaczący udział w zanieczyszczeniu środowiska morskiego. Jednak w  porównaniu  

z innymi krajami bałtyckimi, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, ładunek substancji biogennych 

odprowadzanych z Polski do Bałtyku jest jednym z najniższych. Pomimo iż monitoring wskazuje, 

że ładunki substancji spływających do Bałtyku, w szczególności niebezpiecznych zostały znacznie 

ograniczone w ostatnich 20-30 latach, problem istnieje nadal
35

. Poza czynnikami pochodzenia 

antropogenicznego, zagrożenie dla środowiska morskiego stanowią zjawiska naturalne związane 

ze zmianami klimatycznymi. Ponieważ środowisko morskie jest cennym dziedzictwem, nie tylko  

z przyrodniczego punktu widzenia, ale również ze względu na jego znaczenie dla gospodarki  

i turystyki, podejmowane działania ochronne powinny mieć charakter kompleksowy i obejmować 

takie obszary jak: oczyszczanie ścieków (z uwzględnieniem podwyższonego usuwania biogenów), 

przeciwdziałanie zanieczyszczeniom pochodzenia rolniczego, ochrona siedlisk i gatunków oraz 

edukacja ekologiczna. Działania te powinny chronić środowisko morskie przed presją człowieka 

oraz zmianami klimatycznymi, zapewniając utrzymanie różnorodności biologicznej oraz 

zachowanie zróżnicowanego i dynamicznego charakteru ekosystemu morskiego.  

Dobry stan środowiska i zdrowie ludzkie zależą od jakości i dostępności wody słodkiej. 

Tymczasem Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne: zasoby wodne kraju, 

przypadające na jednego mieszkańca wynoszą zaledwie 1655 m
3
/rok i są znacznie niższe niż 

średnia europejska
36

. Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną są zasoby 

eksploatacyjne wód podziemnych (pobór na cele eksploatacji sieci wodociągowej stanowił 70% 

całkowitego poboru wód podziemnych w 2011 r.).
37

 Wody powierzchniowe stanowią główne źródło 

zaopatrzenia gospodarki i pokrywają 97% potrzeb w tym zakresie. Pobór wód na cele 

produkcyjne, energetykę oraz przemysł wciąż wzrasta. Tymczasem, zużycie wody na cele 

eksploatacji sieci wodociągowej (bez zużycia wody na cele przemysłowe) spada z roku na rok. 
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Wg danych statystycznych GUS, w latach 2000 – 2010 pobór wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności zmniejszył się o 12%. Spadek ten wynika przede wszystkim z prowadzonych w ostatnich 

latach inwestycji (ograniczeniu strat w dystrybucji wody, instalowaniu wodomierzy).  

Pod względem jakościowym zasoby wód w Polsce nie spełniają najwyższych standardów
38

. Stan 

ekologiczny jednolitych części wód rzek objętych monitoringiem w latach 2007 – 2009 wykazał,  

że 79,8% badanych rzek należy do III klasy czystości, do II klasy 15,6%, a najgorszą jakością 

charakteryzowało się 4,6% cieków. W ogóle nie odnotowano wód w najwyższej, I klasie jakości. 

W zakresie wód powierzchniowych badany był również stan ekologiczny jezior. Spośród 108 

jezior objętych monitoringiem, 49 charakteryzował niezadawalający stan (III – V klasa jakości). 

Natomiast, wyniki monitoringu wód podziemnych wykazały, że w 2010 r. na ogólną liczbę 884 

punktów pomiarowych w 72% punktów występowały wody o dobrej (k lasy I – III) jakości, zaś  

w 28% wody o złej jakości (klasy IV i V). Czynnikiem, który w znaczny sposób przyczynia się do 

degradacji zasobów wodnych jest ich eutrofizacja, wynikająca z odprowadzania do  wód ścieków 

(komunalnych i przemysłowych) oraz zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Badania wykonana 

w latach 2007 – 2009 wykazały, że około 78% rzek i 68% jezior jest zagrożonych eutrofizacją.  

Ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków do środowiska 

jest głównym celem prowadzonych w Polsce działań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. 

Finansowanie w zakresie gospodarki ściekowej jest w dalszym ciągu kierowane w pierwszej 

kolejności na najpilniejsze potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury komunalnej, mając  

na względzie konieczność wypełnienia wymogów i standardów w zakresie jakości środowiska, 

nałożonych na Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny przewiduje,  

że standardy wyznaczone przez Unię Europejską w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Podstawowym 

instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), którego celem, poprzez 

realizację ujętych w nim inwestycji,  jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych 

oraz nieoczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed 

zanieczyszczeniem, w tym eutrofizacją. W perspektywie do końca 2015 r. powinna nastąpić 

znaczna redukcja związków biodegradowalnych i biogennych w oczyszczonych ściekach 

komunalnych, a wszystkie aglomeracje powyżej 2 tys. RLM powinny zostać wyposażone  

w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków. Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

w 2011 r. wynosił 65,7%, przy czym w miastach 88,4%, zaś na wsi 30,6%. Poprawie uległa nie 

tylko dostępność infrastruktury, ale również jej jakość. W ciągu dziesięciu lat ponad dwukrotnemu 

zwiększeniu uległa ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach o wysoko efektywnych 

technologiach oczyszczania, umożliwiających zwiększoną redukcję azotu i fosforu. W  2000 na 

terenie Polski funkcjonowało 247 takich oczyszczalni, a w 2011 – 497
39

. W ostatnich latach 

rozbudowie uległa również sieć kanalizacyjna. W 2011 r. długość sieci kanalizacyjnej w Polsce 

wynosiła ok. 118 tys. km i była dłuższa w porównaniu z 2000 r. o 67 tys. km. Pomimo 

zauważalnego w ostatnich latach postępu w zakresie budowy infrastruktury komunalnej 

zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków, ok. 34% mieszkańców Polski 

nadal pozostaje bez dostępu do oczyszczalni ścieków. Szacuje się, że nadal 8% ścieków 

komunalnych (174 mln m
3
) jest nieoczyszczanych

40
.  

Jednak zaspokojenie niedoboru w istnieniu infrastruktury nie będzie wystarczające dla 

całkowitego zaspokojenia potrzeb w tym sektorze. Infrastruktura intensywnie rozbudowywana na 
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przestrzeni ostatnich kilkunastu lat będzie wymagała modernizacji, m.in. poprzez zastosowanie 

nowszych technologii lub zwiększenia jej zasięgu i przepustowości.  

W związku z intensywną rozbudową infrastruktury służącej odprowadzaniu oraz oczyszczaniu 

ścieków w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, na oczyszczalniach ścieków komunalnych powstaje 

coraz więcej odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych
41

. W roku 2010 – ok. 624 tys. 

ton suchej masy (s.m.) osadów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 582 tys. ton s.m. 

osadów wytworzonych w 2009 r. oraz dla  porównania 359 tys. ton s.m . w 2000 r. 
42

.  Wzrost ilości 

wytwarzanych osadów powodowany jest zwiększającą się przepustowością komunalnych 

oczyszczalni ścieków oraz stosowania na nich pogłębionego usuwania biogenów. Można 

wstępnie założyć, że ich ilość wzrośnie do 754 tys. ton s.m. w  2015 roku. W oparciu o powyższe 

założenie można oszacować, że w roku 2020 może powstawać około 850 - 900 tys. ton s.m. 

osadu/rok. Wyzwaniem w kolejnych latach będzie więc efektywne zagospodarowanie 

przyrastającej masy osadów, inne niż składowanie, które od 1 stycznia 2016 r. będzie 

ograniczone.  

Rys. 2. Struktura wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych w 2011 r.  

 

Źródło: Opracowanie MŚ na podstawie danych GUS za 2011 r. 

Dominującymi w ostatnich latach sposobami gospodarowania osadami było składowanie, rolnicze 

wykorzystanie oraz wykorzystanie do rekultywacji (powierzchni ziemi lub składowisk odpadów).  

Termiczne przekształcanie osadów rozwija się głównie w dużych miastach. Obecnie jest 

wybudowanych 11 instalacji do termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, tzn. 

spalarni (o mocy przerobowej około 185 tys. Mg/rok), natomiast większą liczbę stanowią suszarnie 

do komunalnych osadów ściekowych, których jest  ok. 16
43

. Są to suszarnie słoneczne, które są dość 

popularne na terenie mniejszych oczyszczalni. W wyniku ich działania uzyskuje się komunalny osad 

ściekowy zawierający 60 % suchej masy. Taki osad nie nadaje się jednak do współspalania, np.  

w cementowni (gdzie wymagane jest minimum 90% suchej masy). 

Konieczna więc będzie zmiana kierunków zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce,  

w celu ograniczenia składowania oraz wprowadzenie nowoczesnych metod przetwarzania 

osadów ściekowych i ich optymalnego zagospodarowania. Przyjmuje się, że zmniejszać się 
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będzie wykorzystanie rolnicze osadów i ich stosowanie do rekultywacji, gdyż te metody pozwalają 

na zagospodarowanie stosunkowo małej ilości osadów i to wyłącznie wtedy, gdy spełniają one 

określone kryteria. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost ilości osadów ściekowych, 

dominującym kierunkiem ich zagospodarowania w kolejnych latach powinno być ich termiczne 

przekształcanie. Metody termiczne pozwalają na przekształcanie dużych ilości osadów, znaczną 

redukcję masy i objętości oraz odzysk zawartej w nich energii, a także rozwiązanie problemu osadów, 

które w myśl obowiązujących przepisów nie mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Wskazane jest 

więc podejmowanie działań umożliwiających powstanie nowych i modernizację istniejących instalacji 

przetwarzania komunalnych osadów ściekowych: 

 instalacji do termicznego przekształcania (spalarnie); 

 suszarni, umożliwiające dalsze zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 

poprzez spalanie czy, przy zachowaniu odpowiednich parametrów, współspalanie,  

np. w cementowniach, energetyce zawodowej. 

Pożądane będzie również zwiększenie wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych  

w biogazowniach. Zastosowanie instalacji umożliwiających odzysk powstającego biogazu pozwoli 

na jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby oczyszc zalni 

ścieków, obniżając tym samym jej koszty eksploatacyjne.   

Nierozwiązanym do końca problemem pozostaje także oczyszczanie ścieków przemysłowych,  

a należy przy tym zauważyć, że ścieki przemysłowe mają często większą toksyczność  

i szkodliwość dla środowiska niż ścieki z sektora komunalnego. Realizowane w ostatnich latach 

inwestycje proekologiczne (wprowadzanie zamkniętych obiegów) doprowadziły do zmniejszenia 

poboru wód, który ustabilizował się, co w konsekwencji doprowadziło również do stabilizacji ilości 

wytwarzanych ścieków przemysłowych. Konieczne jednak działania zmierzające do 

unowocześnienia stosowanych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych.  

W zakresie zaopatrzenia ludności w wodę efekty uzyskane w wyniku przekazania do użytku 

inwestycji w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę charakteryzowały się zmienną tendencją  

w okresie ostatnich kilku lat. Największe zmiany odnotowano w wydajności oddanych do użytku 

ujęć wodnych, która zmniejszyła się z 300 tys. m
3
/dobę w 2000 r. do 106 tys. m

3
/dobę w 2010 r., 

tj. o 64%
44

. W 2010 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej w Polsce wynosiła 278 tys. km,  

tj. o 66 tys. km więcej niż w 2000 r.
45

. Ogólnie w Polsce dostęp do sieci wodociągowej posiada 

87,5% mieszkańców, przy czym 95,3% w miastach, a na wsi 75,2%
46

. 

Istotne znaczenie w procesie racjonalnego wykorzystania wody mają straty wody w sieciach 

wodociągowych. Jest to poważny problem wynikający z tego, że infrastruktura zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę jest w wielu miejscach przestarzała. Straty wody powstają głównie wskutek 

wycieków przez nieszczelności w sieci wodociągowej oraz podczas awarii rurociągów i arm atury. 

Szacuje się, że nawet 20% wody wyprodukowanej w przedsiębiorstwach wodociągowych marnuje 

się na skutego awarii i wycieków będących skutkiem zużycia sieci
47

. Biorąc pod uwagę małe 

zasoby wodne jakimi dysponuje Polska, należy podejmować działania zmierzające do 

zapobiegania stratom wody oraz racjonalnego z niej korzystania.  

Polska jest krajem o stosunkowo dużej różnorodności biologicznej. Na bogactwo przyrodnicze 

Polski, oprócz uwarunkowań naturalnych, mają także wpływ odmienne, w stosunku do krajów 

zachodniej Europy, warunki rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego: nierównomierne 

uprzemysłowienie i urbanizacja kraju, zachowane na znacznych obszarach tradycyjne, 

                                                 
44 
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ekstensywne rolnictwo oraz rozległe i kompleksy leśne. Przyrodę w Polsce charakteryzują liczne 

siedliska leśne i bagienne, mozaikowe tereny rolnicze, wynikające z tradycyjnych form 

gospodarowania, nieuregulowane na dużych odcinkach rzeki, w tym Wisła, tworzące unikatowe 

siedliska dla licznych gatunków fauny i flory. Szczególną rolę w ochronie zasobów różnorodności 

przyrodniczej odgrywają lasy, ponieważ cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją 

wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo łączące inne ekosystemy  

i znacząco wpływają  na ich stan, w tym również poprzez kształtowanie bilansu wodnego.  

Na obszarze Polski zidentyfikowano
48

 485 zespołów roślinnych, z czego ok. 12% uznaje się za 

unikalne. Łączna liczba zarejestrowanych gatunków kształtuje się na poziomie 60 tysięcy, w tym 

około 16 tysięcy gatunków roślin oraz około 35 tysięcy gatunków zwierząt.  

W celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego Polski na koniec 2011 r.
49

 krajowymi formami 

ochrony przyrody objęte było ponad 10,16 mln ha, co stanowiło 32,5% powierzchni kraju.  

W ramach systemu obszarowych form ochrony krajobrazu istnieje obecnie: 

 23 parków narodowych (1% powierzchni kraju); 

 1 469 rezerwatów przyrody (0,5% powierzchni kraju);  

 121 parków krajobrazowych (8,1% powierzchni kraju); 

 386 obszarów chronionego krajobrazu (22,4% powierzchni kraju). 

Polska praktycznie zakończyła proces wyznaczania sieci Natura 2000, zarówno na obszarach 

lądowych jak i morskich. Do końca 2012 r. w Polsce wyznaczono 845 obszarów mających 

znaczenie dla Wspólnoty (OZW) i 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). Łącznie 

wszystkie dotychczas wyznaczone obszary zajmują blisko 20% powierzchni kraju.  

Działania w zakresie ochrony przyrody mają na celu zahamowanie spadku różnorodności 

biologicznej, który obserwowany jest w całej Europie, w tym również na terenie Polski. Zgodnie  

z wynikami Monitoringu Ptaków Polski (MPP)
50

, realizowanego w ramach PMŚ, wśród krajowych 

populacji lęgowych ptaków obecnie obserwowany jest wzrost liczebności populacji ptaków 

leśnych oraz pogorszenie się, po początkowym wzroście, liczebności gatunków ptaków 

związanych z krajobrazem rolniczym. Wyniki prowadzonego monitoringu wskazują,  

że w przypadku siedlisk przyrodniczych w najgorszym stanie znajdują się zbiorowiska 

półnaturalne, zagrożone odłogowaniem lub intensyfikacją użytkowania rolniczego oraz siedliska 

wrażliwe na zmiany warunków hydrologicznych (torfowiska, źródliska, bory bagienne czy lasy 

łęgowe). Zły stan siedlisk przyrodniczych wpływa również na pogorszenie warunków ochrony 

populacji gatunków zwierząt i roślin z nimi powiązanych.  

Biorąc po uwagę wyniki prowadzonego monitoringu oraz nasilające się zagrożenia dla 

różnorodności biologicznej typowe dla procesów cywilizacyjnych, takich jak : postępująca 

urbanizacja i zagospodarowanie kraju, zbyt wolno zmniejszający się poziom zanieczyszczenia 

poszczególnych elementów środowiska, niekorzystne zmiany sposobów użytkowania ziemi, 

negatywna presja na gatunki postrzegane jako konfliktowe, postępująca degradacja fauny i flory 

oraz przenikanie gatunków obcych niezbędne jest zaplanowanie i realizacja działań naprawczych. 

Zaniechanie działań może prowadzić do wielopłaszczyznowych nieodwracalnych i negatywnych 

skutków dla społeczeństwa i gospodarki m.in. związanych z utratą lub  zmniejszeniem miejsc 

pracy w takich sektorach uzależnionych od stanu środowiska przyrodniczego jak: rolnictwo, 

leśnictwo, turystyka, zmniejszeniem dostępnych zasobów wody, negatywnym wpływem na 

zdrowie ludzi. 
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Podstawą finansowania z funduszy unijnych działań związanych z ochroną różnorodności 

biologicznej, w tym wdrażania sieci Natura 2000 powinny być dokumenty:: Unijna strategia 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r ., Krajowa strategia ochrony  

i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Priorytetowe ramy działań dla 

sieci Natura 2000 w ramach wieloletniego programu finansowania UE w latach 2014-2020”  

(w skrócie - PAF), opracowany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Do najważniejszych 

działań, które należy zrealizować do 2020 r. należą: 

 przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;  

 opracowanie instrumentów zarządzania dla obszarów chronionych i obszarów Natura 

2000 oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości powiązanej z różnorodnością 

biologiczną; 

 wsparcie usług ekosystemowych, w tym udrożnienie wodnych i lądowych korytarzy 

migracyjnych (przejścia dla zwierząt, przepławki dla ryb);  

 kontynuacja działań edukacyjno – promocyjnych oraz szkoleniowych.  

Prowadzony na przestrzeni kilkudziesięciu lat w Polsce ekstensywny model rozwoju 

gospodarczego powodował nadmierne wykorzystywanie gruntów, za którym nie szły działania 

rekultywacyjne. Tereny zdegradowane były więc porzucane i jakkolwiek obecnie nie jest możliwe 

oszacowanie powierzchni terenów zanieczyszczonych i wymagających oczyszczenia (brak baz 

danych), ze względu na potencjalną znaczną szkodliwość takich zanieczyszczeń, konieczne jest 

podjęcie działań zmierzających do zrekultywowania gruntów. Chociaż gleby  zanieczyszczone  

w Polsce (podobnie jak w innych krajach europejskich) stanowią niewielką część ogólnego 

obszaru, w rejonach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych obserwuje się procesy 

degradacji gleb związane z nadmiernym gromadzeniem się substancji  powodujących ryzyko, 

które stanowią także zagrożenie w związku z możliwością rozprzestrzeniania się do wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia w mikroskali, czyli punktowej, obiektowej 

degradacji lub zanieczyszczenia chemicznego niewielkiego w sensie przestrzennym fragmentu 

terenu, mogą pozostawać niewykryte. W Polsce występuje ponadto, podobnie jak w innych 

krajach europejskich, problem terenów zanieczyszczonych na skutek prowadzenia działalności 

gospodarczej, dla których utrudnione jest pociągnięcie do odpowiedzialności faktycznego sprawcę 

zanieczyszczenia, którym nie zawsze jest aktualny właściciel tego terenu. W przypadku naszego 

kraju większość tego typu przypadków dotyczy terenów, na których uprzednio działały 

przedsiębiorstwa państwowe lub były prowadzone działania militarne. 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb wszelkie działania 

w tym zakresie należy oprzeć na zasadach gwarantujących zapobieganie degradacji  gleb oraz 

zachowanie ich funkcji, a w przypadku wystąpienia procesów degradacji przywrócenie właściwych 

funkcji glebom zdegradowanym, uwzględniając aktualne i planowane przeznaczenie gleb. Biorąc 

pod uwagę obowiązujące trendy w zakresie ochrony gleb, należy działania ukierunkować  

na identyfikację terenów zanieczyszczonych, a następnie podejmować działania w celu ich 

remediacji do stanu nie stanowiącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska oraz rekultywacji 

terenów zdegradowanych w inny sposób, w celu przywrócenia im funkcji użytkowych. 

Prowadzone działania powinny skutkować ograniczeniem wpływu degradacji gleby i  ziemi na 

zdrowie ludzi i stan elementów środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, wód 

powierzchniowych oraz różnorodności biologicznej. 

Dla zrównoważonego rozwoju niezbędne są nie tylko inwestycje w nowoczesne proekologiczne 

technologie i rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ale również wysoka świadomość 

ekologiczna społeczeństwa. Efektywna ochrona środowiska wymaga zmiany postaw i zachowań 

ludzi na bardziej ekologiczne, do których można zaliczyć świadomą konsumpcję, w tym ochronę 

zasobów, a więc ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych oraz 



 30 

segregację wytworzonych odpadów, oszczędzanie energii i wody, a także aktywną ochronę 

przyrody. Nie wystarczy stosowanie zakazów i kar, dużo bardziej skuteczne podejście opiera się 

na informowaniu i edukowaniu społeczeństwa o wpływie ich zachowań na stan środowiska. 

Promowanie zachowań ekologicznych spełnia więc przesłanki tzw. działania u źródła,  

tj. zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko, a nie tylko likwidowania już istniejących 

problemów. 

Zmiana postaw na bardziej ekologiczne może być w wielu obszarach konkretnym narzędziem 

służącym do redukcji zanieczyszczeń. Często jedną z przyczyn zanieczyszczeń jest brak wiedzy  

i świadomości, jakie konsekwencje mają nasze codzienne zachowania dla środowiska.  Z badań 

przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 wynika
51

, że 56% badanych mieszkańców Polski  

w codziennym życiu nie zastanawia się nad tym, czy to, co robi, ma wpływ na środowisko.  

Polacy za największy problem środowiskowy uważają kwestię odpadów, równocześnie wskazując 

na brak informacji i infrastruktury jako podstawowych przyczyny niewłaściwego postępowania  

z odpadami (np. braku segregowania). Wzrasta liczba osób świadomie podejmujących próby 

oszczędzania energii w gospodarstwach domowych (30% respondentów przykręca kaloryfery, 

53% stosuje energooszczędne źródła światła, 41% kupuje energooszczędne urządzenia 

AGD/RTV, 25% unika trybu czuwania w urządzeniach AGD/RTV). Polacy są skłonni również do 

zmiany nawyków transportowych: 44% kierowców podróżujących na krótkich dystansach 

deklaruje skłonność do rezygnacji z samochodu na rzecz innych środków transportu
52

. Wiele do 

zrobienia jest w zakresie uświadomienia bezpośredniego związku pomiędzy stanem 

różnorodności biologicznej a życiem człowieka. Większość respondentów uznaje co prawda  

w jakimś stopniu wpływ utraty różnorodności biologicznej  na życie człowieka obecnie (56%) lub  

w przyszłości (16%), jednak jak wskazała większość badanych jest to wpływ nieuświadomiony 

(utrata różnorodności biologicznej ma wpływ na życie człowieka, ale nie odczuwam tego 

osobiście)
53

. Również w zakresie codziennych wyborów konsumenckich i ich wpływu na stan 

środowiska naturalnego i jego zasobów, świadomość społeczna jest ograniczona.  

Kluczowe obszary, w których działania edukacyjne mają największy potencjał do zmniejszenia 

presji człowieka na środowisko i w których świadomość ekologiczna Polaków jest zbyt niska to 

ochrona różnorodności biologicznej, właściwe postępowanie z odpadami, energia i ochrona 

klimatu, gospodarowanie zasobami, zachowania konsumenckie, ochrona powietrza 

i zrównoważony transport. 

W zakresie edukacji dzieci i młodzieży kluczowe znaczenia ma wiedza, umiejętności i nawyki 

nabywane w szkole. Treści środowiskowe są obecne w nauczaniu szkolnym , ale głównie na 

tradycyjnie do tego przypisanych przedmiotach, jak przyroda w szkole podstawowej, geografia  

i biologia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz przyroda w liceum. Obecnie o ochronie 

środowiska trzeba mówić w kontekście zrównoważonego rozwoju. W efekcie poziom świadomości 

ekologicznej dzieci i młodzieży w Polsce nie jest zadowalający. Tylko 38% młodzieży w wieku 15 

– 19 lat zna pojęcie zrównoważony rozwój (w porównaniu do 42% dorosłych Polaków). Tylko 42% 

młodzieży w wieku 15 – 19 lat zna pojęcie różnorodności biologicznej (w porównaniu do 38% 

dorosłych Polaków
54

). To oznacza konieczność upowszechniania i wyjaśnianie zasad 

zrównoważonego rozwoju w edukacji szkolnej, której pierwszym krokiem powinno być 

doskonalenie kadry oświatowej pod kątem nauczania o zrównoważonym rozwoju  

z wykorzystaniem metod aktywizujących i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.  
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Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie Europejskiej Agencji Środowiska
55

, przyjęte  

w przepisach unijnych standardy jakości powietrza nie są dotrzymywane: dotyczy to większości 

państw członkowskich, w tym Polski. Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na 

zdrowie ludzi, powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. 

Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów (np. 

zahamowanie wzrostu drzew, wymieranie gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia, 

przyczyniają się do skażenia wód i gleb) oraz niszczenie materiałów (np. korozja metali). Z tego 

względu corocznie dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 

dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i  ozonem oraz pyłem 

zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, 

arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Pomimo systematycznej poprawy jakości 

powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie letnim - zbyt wysokie 

stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.  

Funkcjonujący w Polsce system oceny i kontroli jakości powietrza oparty jest na pomiarach 

prowadzonych w ramach państwowej sieci monitoringu w strefach wyznaczonych na terenie 

całego kraju. W roku 2011 ocena została przeprowadzona w 46 strefach: 12 aglomeracjach,  

18 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 16 pozostałych obszarach województw 

niewchodzących w skład aglomeracji. W większości stref (około 80% kraju) odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu (PM10 i w mniejszym stopniu PM2,5) oraz poziomu 

docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10, ponadto notowane są pojedyncze strefy  

z przekroczeniami normy dla dwutlenku azotu, arsenu raz benzenu. Negatywny trend 

przekroczeń ww. zanieczyszczeń utrzymywał się także w latach wcześniejszych. Prawodawstwo 

polskie przewiduje, w przypadkach przekraczania dopuszczalnych i docelowych poziomów 

substancji w powietrzu podjęcie działań naprawczych w postaci programów ochrony powietrza 

oraz planów działań krótkoterminowych. 

Za ww. zanieczyszczenia odpowiada w największym stopniu (ponad 85%) emisja z niskich źródeł 

(tzw. niska emisja), pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo – komunalnego, 

obejmującego indywidualne źródła wytwarzania ciepła oraz małe ciepłownie komunalne. Kolejne 

są oddziaływania emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów (zwłaszcza w centrum miast) 

oraz emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni i elektrowni. 

Struktura emisji zanieczyszczeń w Polsce jest przede wszystkim pochodną struk tury zużycia  

i jakości paliw. Wpływ na wielkości emisji mają technologie produkcji w sektorze energetyki oraz 

struktura paliw w sektorze komunalno-mieszkaniowym. Wiadomym jest, że dla zapewnienia 

ochrony powietrza atmosferycznego przed nadmiernym zanieczyszczeniem, konieczne są 

działania dotyczące racjonalnej modyfikacji przynajmniej tych technologii produkcji, które 

wytwarzają zanieczyszczenia najbardziej uciążliwe. Rodzaj i zakres niezbędnych działań 

eliminujących przyczyny naruszenia określane są w programach ochrony powietrza, które są 

opracowane dla danej strefy: działania te są określane indywidualnie dla poszczególnych 

obszarów. Zgodnie z wynikami ostatnich ocen jakości powietrza, dotyczyć będą one głównie 

sektora bytowo – komunalnego, transportu oraz przemysłu.  

W zakresie sektora komunalno-bytowego należy podejmować działania związane wymianą 

istniejących przestarzałych źródeł spalania zarówno w domach prywatnych, jak też w  małych, 

lokalnych ciepłowniach, na źródła nowoczesne i wysokowydajne energetycznie oraz 

wykorzystujące czyste paliwa (np. olej opałowy, gaz z sieci lub z butli, biomasa, najlepsze gatunki 

węgla kamiennego, uszlachetnione paliwa węglowe). Kolejnym krokiem powinno być 
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Air quality in Europe – 2012 report. 
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ustanowienie, w formie regulacji prawnych, standardów emisyjnych dla instalacji lokalnych 

na poziomie gwarantującym nieprzekraczanie standardów jakości powietrza. W zakresie sektora 

transportu należy podjąć takie działania, jak: propagowanie paliw bardziej przyjaznych 

środowisku (gaz ciekły LPG, gaz sprężony CNG); wykorzystywanie floty pojazdów zasilanej 

paliwami niskoemisyjnymi (biopaliwa), tworzenie stref z ograniczonym ruchem pojazdów. 

Konieczne jest również dalsze upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii 

ograniczających emisję pyłów oraz NOx i SO2 z sektora przemysłu. 

Ponadto ważnym elementem polityki ochrony powietrza w Polsce są działania w kierunku 

podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie skutków zdrowotnych powodowanych przez 

złą jakość powietrza, szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, korzyściach płynących  

z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i stosowania nowoczesnych, 

niskoemisyjnych źródeł ciepła, a także kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez 

propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej. Działania te powinny być 

poparte równoczesnym wdrożeniem instrumentów ekonomicznych zachęcających do modernizacji  

i unowocześniania posiadanych instalacji spalania oraz zmiany paliw na ekologiczne. 

Realizowane będą działania dotyczące zarówno poprawy infrastruktury, jak i uwzględniania 

potrzeb zrównoważonego zarządzania środowiskiem w procesach rozwojowych. Powyższe 

działania są wpisane w Strategię Rozwoju Kraju, inne zintegrowane strategie rozwoju oraz 

dokumenty UE takie jak: Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia 

strategii „Europa 2020”, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy , unijna strategia 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.. Zgodnie z zapisami dokumentu Europa 

efektywnie korzystająca z zasobów bardzo istotne jest stosowanie przede wszystkim 

kompleksowego podejścia i wykorzystanie efektu synergii: Kompleksowe podejście, które 

obejmuje wiele dziedzin i jest konieczne przy budowaniu Europy efektywnie korzystającej  

z zasobów, można uzyskać jedynie poprzez połączenie różnych strategii, pozwalające na 

optymalne wykorzystanie efektu synergii oraz zawieranie kompromisów obejmujących różne 

obszary i działania. Jako przykłady efektu synergii dokument wymienia m.in.: 

 zwiększenie współczynników recyklingu obniży popyt na surowce oraz umożliwi ponowne 

wykorzystanie cennych materiałów, które w innym przypadku zostałyby utracone,  

jak również ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych powstających  

przy wydobyciu i przetwarzaniu; 

 działania związane ze zmianą klimatu i efektywnością energetyczną mogą się przyczynić 

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia podatności na szoki 

paliwowe; 

 zastosowanie technologii niskoemisyjnych nie tylko pozwala na ograniczenie emisji,  

ale często korzystnie wpływa na jakość powietrza, poziom hałasu oraz zdrowie publiczne . 

Oczekuje się, że dzięki interwencji Programu w obszarze CT 6 zapewniona zostanie poprawa 

stanu poszczególnych komponentów środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza), również  

w obrębie miast, zwiększona zostanie konkurencyjność gospodarki dzięki bardziej efektywnemu 

wykorzystaniu zasobów, jak również zapewniona zostanie ochrona różnorodności biologicznej. 

Podejmowane działania będą w dużej mierze stanowić kontynuację działań podejmowanych  

w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Ważnym impulsem do realizacji działań w tym obszarze 

jest konieczność dokończenia bądź przyspieszenia procesu wdrażania prawa UE, zwłaszcza  

w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, wyrażona  

m.in. w nowej organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych i promowaniu selektywnego 

ich zbierania odpadów komunalnych „u źródła” oraz w zwiększeniu udziału ludności 

korzystających z ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków. 
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Działania w tym obszarze tematycznym w większości nie mogą być zapewnione przez sektor 

prywatny i wymagają wsparcia w formie dotacji.  

Wdrożenie wymagań prawa UE będzie z kolei służyć realizacji celów określonych  

w szczególności w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w Polityce 

ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Inwestycje w obszarze 

gospodarki ściekową będą zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. Ponadto w obszarze gospodarki odpadami wsparcie zostanie ukierunkowane na 

realizację celów i założeń określonych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 (KPGO 

2014), wojewódzkich planach gospodarki odpadami (wpgo) oraz w Planie zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Istotną podstawą będą również: Krajowa strategia ochrony  

i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej  i Priorytetowe Ramy Działań  

w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na lata 2014-2020.  

W obszarze gospodarki odpadami finansowane będą projekty wdrożenia hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 

Wsparcie będzie również kierowane w obszarze odpadów innych niż komunalne oraz 

niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, jednak będzie ono stanowiło 

uzupełnienie do systemów kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi utylizacji odpadów 

komunalnych. Ponadto wspierane będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

zmniejszających ilość powstających odpadów w przedsiębiorstwach oraz zmniejszające 

zasobochłonność, w tym materiałochłonność procesów produkcji. W zakresie oczyszczania 

ścieków komunalnych działania będą się koncentrować na systemach zbierania i oczyszczania 

ścieków oraz gospodarki osadami ściekowymi. Działania w zakresie ścieków przemysłowych będą 

dotyczyć wyłącznie wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii 

środowiskowych, w tym w zakresie gospodarki ściekowej. Analogicznie będą wspierane działania 

w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesie produkcyjnym. W zakresie poprawy jakości  

i dostępności do wody pitnej oraz racjonalnego z niej korzystania w ramach programu 

przewidziano wsparcie dla projektów dotyczących zapobiegania stratom wody z sieci 

wodociągowych oraz wspierające procesy zarządzania dystrybucją. W ramach kompleksowych 

projektów, dopuszczalne będą również działania w zakresie rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Wspierane będą także działania związane z ochroną 

różnorodności biologicznej, zarówno w zakresie infrastruktury sprzyjającej ochronie, przywracania 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków jak i w zakresie zarządzania obszarami 

cennymi przyrodniczo. Podejmowane będą również wysiłki w celu ochrony rodzimej puli genowej 

w tym przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się i kontrola liczebności gatunków obcych. 

Prowadzone będą również działania informacyjno-edukacyjne dla różnych grup społecznych,  

a także działania szkoleniowe dla kadr oświatowych, w celu poprawty jakości nauczania  

w szkołach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zakresie ochrony powietrza realizowane 

będą działania związane ze zmniejszaniem emisji w sektorze przemysłu poprzez 

rozpowszechnianie stosowania nowoczesnych technologii i instalacji. Ponadto realizowane będą 

inwestycje dotyczące rekultywacji obszarów zdegradowanych.  

Nie będą finansowane z Programu działania mające na celu odzysk surowców z odpadów już 

zdeponowanych na składowiskach, gdyż biorąc pod uwagę skalę potrzeb w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz dążenia do przetwarzania unieszkodliwiania ich  

w sposób inny niż składowanie,  wsparcie powinno być kierowane na działania ograniczające 

ilość odpadów, które potencjalnie mogłyby trafić na składowiska. W zakresie gospodarki wodno -

ściekowej nie będą podejmowana działania zmierzające do minimalizowania skutków stosowania 
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środków uprawy roślin, gdyż te powinny być podejmowane w ramach programów rolnych. 

Podobnie działania w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach o rozproszonej zabudowie  

będą finansowane w ramach RPO.  

Sektor transportu 

Struktura gałęziowa przewozów ładunków w Polsce kształtuje się korzystnie na tle UE-27, 

ponieważ udział transportu kolejowego mimo tendencji spadkowej, w dalszym ciągu stanowi 

ponad 19% całej pracy przewozowej w transporcie lądowym (średnia dla UE -27 w 2010 r. to 

17,1%). W Polsce, podobnie jak w całej Europie, największy udział w pracy przewozowej ma 

transport samochodowy, który w 2011 r. obsłużył w Polsce 80% całej pracy przewozowej  

w transporcie lądowym (średnia dla UE-27 w 2010 r. to 76,4%). Prognoza zapotrzebowania na 

transport ze strony polskiej gospodarki i społeczeństwa wskazuje, iż dla okresu 2010-2030
56

 

będzie potrzebne wykonanie dodatkowo 360-450 mln ton przewozów wszystkimi środkami 

transportu, przy zaangażowaniu wszystkich przewoźników (krajowych i zagranicznych). System 

transportowy kraju zostanie w tym okresie dodatkowo obciążony operacjami mającymi globalny 

wymiar 176-200 mld tkm pracy przewozowej w transporcie ładunków (w tym około 150-180 mln 

tkm w obsłudze polskiego handlu zagranicznego), co zwiększy jeszcze bardziej niż obecnie 

przeciążenie sieci infrastruktury liniowej i punktowej, zwłaszcza drogowej. Dodatkowy popyt  

na przewozy ładunków będzie asymetrycznie ukierunkowany w stosunku do poszczególnych 

gałęzi transportu: największy jego strumień będzie się kierował jak dotychczas do transportu 

samochodowego (dodatkowych 280-340 mln ton i 120-140 dodatkowych tkm pracy przewozowej). 

Przy istniejącym niedostatku długości (w stosunku do średniej w Unii Europejskiej Polsce brakuje 

około 110 tys. km dróg utwardzonych) i ograniczonej przepustowości głównych arterii drogowych, 

powstanie ryzyko niewydolności systemu drogowego. Ponadto, sieć drogowa w Polsce jest 

niedostosowana do istniejących kierunków potoków ruchu oraz  przepustowości. Struktura 

gałęziowa przewozów pasażerskich uwzględniających transport samochodowy indywidualny  

w Polsce kształtuje się mniej korzystnie na tle krajów UE-27, ponieważ udział pracy przewozowej 

transportu kolejowego maleje przy jednoczesnym wzroście udziału pracy przewozowej  

w transporcie indywidualnym. Obserwowany w 2010 r. w Polsce udział transportu indywidualnego 

w strukturze (88,4%) jest niewiele większy od średniej dla krajów EU (84,1%). Szacuje się,  

że w latach 2010-2030 rosnąca (dotychczas niezbyt wysoka) mobilność obywateli wywoła 

potrzebę dodatkowych przewozów około 4-10 mld pasażerów wszystkimi środkami transportu  

i indywidualnego poruszania się, w tym około 1,3 – 2,0 mld pasażerów w krajowym ruchu 

dalekobieżnym co przyczyni się do jeszcze większych niż obecnie zatorów drogowych. Podobnie 

jak w przypadku przewozów ładunków przewiduje się, że dodatkowy popyt na przewozy osób będzie 

rozkładał się asymetrycznie w stosunku do wszystkich istniejących gałęzi transportu z przewagą 

transportu samochodowego.  

Największe dodatkowe obciążenie dalekobieżnym ruchem pasażerskim będzie musiał przyjąć 

transport drogowy i jego infrastruktura, bowiem do tej gałęzi skieruje się nowych 1,1 – 1,7  mld 

pasażerów, co spowoduje konieczność wykonania dodatkowych około 50 – 78  mld paskm pracy 

przewozowej
57

. Szacuje się, iż w latach 2010-2030 popyt na transport w miastach zwiększy się 

z 35,32 mld do 37,31-40,86 mld osób (wzrost o 6-16%), a globalna praca przewozowa wzrośnie  

w tym okresie z 104,2 mld paskm do 133,3-147,6 mld paskm (wzrost o 42-59%). 

 

                                                 
56

 Na podstawie J. Burnewicz, Prognoza rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 z dodatkowymi elementami analitycznymi – 

ekspertyza, Sopot, 30 listopada 2012 r. 

57
 Zwiększy się tym samym ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. 
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Rys. 3. Udział poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej lądowego transportu 

towarowego (górny wykres) i pasażerskiego (dolny wykres) w Polsce 

 

 

Źródło: Eurostat (do 2010); Transport - Wyniki działalności w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 r.  

(dla 2011 r.) Oraz opracowanie własne na podstawie Eurostat. 

 

Stan infrastruktury, efekty interwencji środków funduszy UE oraz identyfikacja problemów  

Nowoczesna sieć transportowa w Polsce dopiero jest w trakcie tworzenia i nie stanowi spójnej 

całości. Pomimo dotychczasowego wsparcia UE niemal w każdej gałęzi transportu nadal są 

widoczne niedostatki infrastruktury, które w znaczący sposób ograniczają możliwość sprawnego 

dojazdu do wielu ośrodków kraju, zarówno do stolicy kraju, do stolic województw, jak  i do 

ośrodków subregionalnych. 

Obecna sieć kolejowa w Polsce charakteryzuje się złym stanem technicznym: jedynie 40% sieci 

jest w stanie dobrym, natomiast 32% jest w stanie niezadowalającym, co powoduje, że cechuje 

się ona niskimi prędkościami na tle pozostałych państw UE.
58

 Taki stan rzeczy wynika  

z nadmiernego zużycia technicznego wielu elementów infrastruktury, wobec których przekroczono 

zaplanowany okres eksploatacji. Istotnym elementem zmniejszającym konkurencyjność kolei 

względem innych środków transportu jest także stan dworców, przystanków kolejowych i innych 

                                                 
58

 Na ok. 43% sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. dopuszczalna prędkość dla pociągów pasażerskich nie przekracza  

80 km/h, średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce w I półroczu 2012 r. wyniosła 25,75km/h, wobec średniej 
w krajach UE przekraczającej 50 km/h, a  pociągów międzywojewódzkich realizujących przewozy w służbie publicznej –  
60,4 km/h. Dane za: Raport roczny PKP PLK S.A. 2011, Urząd Transportu Kolejowego, Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 
pasażerskich w transporcie kolejowym – Dz. U. z dn. 23 października 2012 r. poz. 1151. 
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elementów obsługi podróżnych oraz obiektów inżynieryjnych i urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym. Do głównych kwestii problemowych w transporcie kolejowym związanych ze 

starzeniem się wszystkich elementów infrastruktury (w tym obiektów inżynieryjnych), wskutek 

ograniczenia po 1990 roku napraw bieżących, zaliczyć należy także niski stopień automatyzacji 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i interoperacyjności kolei (system ERTMS) oraz 

duża liczba skrzyżowań dróg kołowych z liniami kolejowymi niestrzeżonych i nie wyposażonych  

w elementy aktywnego zabezpieczenia
59

. 

Na konkurencyjność transportu kolejowego oprócz niskiej jakości infrastruktury, wpływają także 

wysokie (w stosunku do jakości oferty) koszty dostępu do linii oraz dodatkowe ograniczenia 

przepustowości związane z brakiem odpowiedniej koordynacji i planowania prac 

modernizacyjnych, pogarszające ofertę przewozową, a także niewystarczająca integracja 

transportu kolejowego z innymi formami transportu osób i towarów. Wzrost czasochłonności 

transportu kolejowego oraz jego niepewność z uwagi na częste awarie zdekapitalizowanej 

infrastruktury, powodują, że kolej nie jest w stanie skutecznie konkurować z transportem 

drogowym o ładunki w innych niż tradycyjne dziedzinach gospodarki, praktycznie całe 

zapotrzebowanie na usługi transportowe w nowych działach gospodarki jest zaspokajane przez 

transport drogowy.
60

 Ponadto, wpływa to na niezadowalający przyrost transportu intermodalnego, 

dla którego istotnymi czynnikami jest szybkość i niezawodność. 

Stan dotychczas prowadzonej modernizacji linii kolejowych w skali całej sieci jest nadal niewielki, 

na dodatek odcinki nowe lub znajdujące się w budowie przeplatają się z odcinkami 

niezmodernizowanymi powodując fragmentaryzację istniejącej sieci oraz utrudniają optymalne 

wykorzystanie taboru przez przewoźników. Środki funduszy UE pozwoliły dotychczas  

na modernizację części sieci kolejowej, ale skala potrzeb jest nadal olbrzymia. W ciągu ostatnich 

7 lat sytuacja nie uległa znaczącej poprawie, aczkolwiek dzięki inwestycjom realizowanym  

w szczególności przy wsparciu środków funduszy UE, w 2011 r. nastąpił wzrost dopuszczalnych 

prędkości. W sektorze kolejowym dotychczasowe środki funduszy UE (w tym środki PHARE, FS 

2000 – 2006, SPOT, PO IŚ) pozwolą na ukończenie ok. 27,5% planowanej sieci bazowej 

(pasażerskiej) TEN-T. Obecnie realizowane są także inwestycje mające na celu poprawę stanu 

infrastruktury dworców kolejowych, finansowane zarówno ze środków krajowych, jak  

i europejskich.
61

 Na części z wielkomiejskich dworców realizowane są inwestycje w formule PPP, 

z kolei na kolejnych obiektach realizowane są prace modernizacyjne finansowane ze środków 

własnych PKP S.A. oraz budżetu państwa
62

. Te inwestycje nie zawsze jednak uwzględniają 

przebudowę peronów i dojść do nich, tym samym nie w każdym przypadku można mówić, że już 

w obecnej perspektywie, kompleksowemu polepszeniu uległa jakości obsługi pasażerów

                                                 
59

 Według Raportu Rocznego PKP PLK S.A. za 2011 r. na 16 286 przejazdów drogowo-kolejowych w urządzenia 

zabezpieczenia ruchu wyposażonych było 4 867 przejazdów, a więc niespełna 30 % wszystkich. Jednocześnie niespełna 25% 

wszystkich wypadków na sieci kolejowej w 2011 r. wydarzyło się na przejazdach drogowo-kolejowych. Obecnie realizowany jest 

multilokalizacyjny projekt PO IŚ, którego celem jest wyposażenie części przejazdów w samoczynną sygnalizację przejazdową. 
60 

Kategoria „maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny” stanowi jedynie 0,08% masy ładunków przewożonych 

przez kolej (0,14% całej pracy przewozowej). Dane za 2011 r., źródło: UTK. 
61 

W ramach PO IŚ 2007-2013 przebudowano kompleksowo wielkie dworce kolejowe Wrocław Główny oraz Gdynia Główna,  

do 2015 r. planowane jest zakończenie prac na dalszych 4 dużych dworcach kolejowych. 
62

 Według Raportu rocznego PKP S.A. za 2011 r. w roku 2011 r. oddano do użytku zmodernizowane 22 dworce kolejowe, 

z kolei prace prowadzono na kolejnych 50 obiektach dworcowych.  
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Rys. 4. Mapa prędkości rozkładowych na liniach o znaczeniu państwowym wg stanu  

na 31 grudnia 2011 r. i prędkości rozkładowe na sieci PKP PLK S.A. w latach 2004 i 2011 

 

 

Źródło: PKP PLK S.A., Opracowanie MTBiGM na podstawie raportów rocznych PKP PLK S.A.  

. 

Wyzwaniem dla interwencji Programu będzie niwelowanie istniejących zapóźnień 

infrastrukturalnych wpływających na niższą konkurencyjność sektora kolejowego względem 

pozostałych sektorów transportu. W celu poprawy sytuacji w sektorze kolejowym niezbędna będzie 

kontynuacja wsparcia i skoncentrowanie interwencji na inwestycjach, których realizacja zapewni 

rozwój transportu kolejowego (w tym w obrębie aglomeracji), jak również przyniesie efekt w postaci 

skrócenia czasu przejazdu pociągów na szlakach kolejowych, dzięki zwiększeniu prędkości na liniach 

pasażerskich i towarowych, poprawie ich przepustowości i eliminacji tzw. wąskich gardeł. Istotne 

będą również działania prowadzące do integracji transportu kolejowego z innymi gałęziami 

przewozu (drogowy, morski, lotniczy) w multimodalnych łańcuchach transportowych. Jest to 

podstawowy warunek zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego i przedsiębiorców 

świadczących usługi przewozu ładunków i osób, a także przedsiębiorców i osób korzystających  

z tego typu usług. Konieczne będą także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 
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kolejowego koncentrujące się na zapewnieniu sprawnego i efektywnego systemu ratownictwa 

technicznego na szlakach kolejowych. 

 

Rys. 5. Inwestycje kolejowe współfinansowane ze środków UE
63

 zrealizowane lub w trakcie 

realizacji 

 

 

Źródło: MTBiGM 

Poprzez skoncentrowanie przestrzenne interwencji na wypełnianiu luk w głównych ciągach  

(w tym w TEN-T), zakłada się osiągnięcie efektu sieciowego – inwestycje te przyniosą zamierzony 

efekt, jeśli obejmą znaczną część sieci kolejowej i pozwolą na skrócenie czasu przejazdu 

pomiędzy największymi miastami i ośrodkami gospodarczymi na terenie kraju oraz przyniosą 

polepszenie jakości i dostępności infrastruktury obsługi podróżnych. Kierunek podejmowanej 

interwencji będzie zgodny z wytycznymi UE w zakresie rozwoju sieci TEN -T i celami Białej Księgi 

Transportu „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu ” (znoszenie przeszkód  

technicznych do rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, tworzenie warunków do 

przeniesienia drogowego transportu towarów na inne środki transportu), a także uwzględniający 

zalecenia Rady Unii Europejskiej (country-specific recommendations), zgodnie z którymi Polska 
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 Z pominięciem środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych  
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powinna skoncentrować się głównie na przyspieszeniu wdrażan ia projektów inwestycyjnych  

w kolejnictwie. 

Polska infrastruktura drogowa jest niewystarczająco rozwinięta w stosunku do intensywności 

produkcji i wymiany towarów oraz mobilności mieszkańców. W Polsce w latach 1990-2012 długość 

sieci dróg utwardzonych wzrosła z 225,7 do 287,3 tys. km (powiększyła się o 27,3%), podczas gdy 

PKB wzrósł o 127%, ale jeszcze bardziej wzrosła liczba pojazdów samochodowych
64

, bo aż o 181%. 

Oznacza to, że przyrost sieci dróg utwardzonych bardziej pozostawał w tyle za wzrostem liczby 

pojazdów w ruchu niż za wzrostem PKB. W efekcie w 2012 r. powstała sytuacja, w której na 1 km 

sieci dróg utwardzonych w Polsce przypadało więcej pojazdów niż średnio w UE-27: odpowiednio  

92 i 64 (w 2000 r. dysproporcja była mniejsza i wynosiła 54:46 pojazdów/1 km).  

Rys. 6. Sieć autostrad i dróg ekspresowych zrealizowana lub w trakcie realizacji
65

 

 

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Polska znajduje się w czołówce państw UE-27,  

w których w dalszym ciągu ginie największa liczba osób. Na tle pozostałych krajów  UE-27,  

w 2010 r. pod względem liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców Polska (10)  

wraz z Łotwą (10) i Bułgarią (10) zajmowała drugie, po Grecji (11) i Rumunii (11) miejsce. 

Pomimo dużej dynamiki wzrostu liczby pojazdów osobowych i ciężarowych,  liczba wypadków oraz 

liczba ofiar śmiertelnych uległy w okresie 2000 – 2011 obniżeniu odpowiednio o ok. 30%  

i ok. 33%. Niemniej, w dalszym ciągu poziom bezpieczeństwa jest znacznie niższy niż w krajach  

UE-27, w których średnio w 2011 r. w wypadkach drogowych zginęło blisko czterokrotnie mniej 

niż w tym samym czasie w Polsce.  

 

                                                 
64 

Licząc samochody osobowe, motocykle, motorowery, samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki rolnicze razem. 
65 

Uwzględnia inwestycje współfinansowane ze środków UE (PHARE, FS, SPOT, PO IŚ) oraz inwestycje finansowane z innych 

źródeł; planowana sieć autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. 

Dz. U. Nr 128, poz. 1334) 
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Rys. 7. Skutki wypadków drogowych w Polsce oraz w krajach UE (liczba ofiar śmiertelnych, 
liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców) 
 
 

 

 

 

 

Źródło: Eurostat i opracowanie własne MTBiGM na podst. Transport – wyniki działalności w 2004, 2011 i 2012 r. GUS. 

Zwiększenie nakładów i duża skala prac modernizacyjnych w latach 2000-2012, w tym zwłaszcza ze 

środków UE w ramach POIiŚ2007-2013, zaowocowało znaczącą poprawą stanu sieci dróg krajowych.  

W tym okresie uzyskano dobry stan dodatkowo na 8 578 km tych dróg (wzrost odcinków w stanie 

dobrym z 23,6% do 62,7%, spadek odcinków w stanie złym z 34,8% do 13,5% i niezadowalającym  

z 41,6% do 23,8%). 
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Rys.8. Poprawa stanu sieci polskich dróg krajowych w latach 2000-2012 (w % ogółu i km) 

 

W % 

Stan 

dobry 

Stan 

niezado-

walający 

Stan zły Ogółem W km 
Stan 

dobry 

Stan 

niezado-

walający 

Stan zły Ogółem 

2000 23.6 41.6 34.8 100.0 2000 3 800 6 694 5 591 16 085 

2010 59.1 22 18.9 100.0 2010 10 773 4 016 3 442 18 232 

2011 58.8 23.6 17.6 100.0 2011 10 871 4 365 3 256 18 492 

2012 62,7 23,8 13,5 100.0 2012 12 378 4 698 2 664 19 742 

Źródło: Raporty o stanie dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z lat 2000 -2012 - 

http://www.gddkia.gov.pl/998/system-oceny-stanu-nawierzchni i szacunki J. Burnewicza (2011 i 2012). 

Polska sieć drogowa, charakteryzuje się brakiem spójnej sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu 

(mimo stałego wzrostu ich długości), wysokim odsetkiem dróg krajowych przebiegających  

w terenie zabudowanym i niedostateczną ilością dróg o nawierzchni dostosowanej do nacisku  

115 kN/oś. Efektem takiego stanu rzeczy jest ruch o dużym natężeniu (w tym samochodów 

ciężarowych) przez leżące wzdłuż osi drogowych tereny zabudowane, przyczyniający się do 

degradacji nawierzchni dróg nieprzystosowanych do takiego ruchu (w 2012 r. około 40% sieci 

wymagało prac modernizacyjnych i regeneracyjnych) i powodujący zagrożenie dla uczestników 

ruchu drogowego. Dlatego konieczne będzie skoncentrowanie inwestycji na rozbudowie siatki 

dróg leżących w sieci TEN-T i zbierających największe potoki ruchu, w tym zwłaszcza ruchu 

ciężarowego. Ten kierunek interwencji przynosi już pozytywne efekty dla całej sieci drogowej  

w Polsce, poprzez ogólną poprawę stanu wszystkich dróg krajowych, odciążenie pozostałych dróg 

od nadmiernego i nieprzystosowanego do nich ruchu oraz wzrost przepustowości  

i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę fakt, że poprawa dostępności 

komunikacyjnej miast leżących w oddaleniu od podstawowej sieci drogowej stanowi jeden  

z istotnych czynników wykorzystania ich potencjałów rozwojowych, zakłada się realizację 

wybranych odcinków dróg krajowych stanowiących elementy łączące ośrodki miejskie z siecią 

TEN-T. Interwencja Programu służyła będzie realizacji zobowiązań wynikających z wytycznych 

UE, określających parametry techniczne i sieć dróg w sieci bazowej i kompleksowej w Polsce. 

Fundusze europejskie będą wykorzystane do budowy i modernizacji dróg, natomiast remonty  

i bieżące utrzymanie dróg będzie finansowane ze środków krajowych. Dalsze zmniejszenie liczby 

ofiar wypadków drogowych wymagać będzie realizacji zadań  poprawiających bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Realizowane projekty będą zgodne z: wytycznymi UE w zakresie rozwoju sieci 

TEN-T (koncentracja interwencji na sieci TEN-T), zapisami Białej Księgi Transportu KE (wykorzystanie 

nowoczesnych technologii, rozwiązań oraz szkoleń i edukacji użytkowników dróg na rzecz 

podniesienia bezpieczeństwa transportu drogowego)  oraz na poziomie krajowym z Narodowym 

Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020.   

Do głównych problemów transportu publicznego w miastach należy przeciążenie miejskiej 

infrastruktury rosnącym indywidualnym ruchem drogowym, oddziaływującym negatywnie na jej 

stan techniczny, a także niedostatecznie rozwinięta w odniesieniu do potrzeb infrastruktura i tabor 

transportu zbiorowego. Stan systemu transportowego w polskich miastach nie jest jednorodny,  

co wynika z różnic w ich wielkości, poziomie motoryzacji, jakości infrastruktury, zasadach 

organizacji przewozów transportem publicznym oraz w stopniu przygotowania i realizacji polityk 

transportu. W okresie 2003-2011 nastąpił wzrost o 47,1% przejazdów w ruchu pasażerskim  

http://www.gddkia.gov.pl/998/system-oceny-stanu-nawierzchni
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w miastach
66

. Mimo to, regres odnotował transport zbiorowy (z wyjątkiem warszawskiego metra)  

i ruch pieszy. Natomiast duży wzrost odnotowały przejazdy samochodami osobowymi (wzrost 

o 54,5% liczby osób i o 65,8% liczby paskm).
67

 

Rys. 9. Liczba pasażerów transportu miejskiego w latach 2003-2011 wg gałęzi transportu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. J. Burnewicz, Prognoza rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 z dodatkowymi 

elementami analitycznymi – ekspertyza, Sopot, 30 listopada 2012 r. 

Problemy w obszarze transportu miejskiego wynikają także z braku spójnej strategii 

wykorzystania potencjału rozwoju sieci komunikacji miejskiej i rozproszenia kompetencji  

w zakresie realizacji inwestycji i organizacji ruchu poszczególnych rodzajów transportu, 

utrudniającego spójne i efektywne zarządzanie systemem komunikacji miejskiej. Są również 

zjawiskiem wtórnym wynikającym ze struktury przestrzennej obszaru miejskiego. Niekontrolowane 

rozlewanie się zabudowy i spadek gęstości zamieszkania powoduje wzrost zapotrzebowania na 

odbywanie podróży. Brak spójności w rozwoju nowych obszarów i ich funkcji sprzyja gwałtownemu 

wzrostowi podróży odbywanych indywidualnymi środkami transportu. Sprzyja to wzrostowi czasu 

poświęcanego na odbywanie podróży, powoduje wzrost kosztów utrzymania obywateli, stwarza 

dodatkowe koszty dla władz samorządowych. Problemy potęgują również duże różnice w sytuacji 

poszczególnych miast. Przejawiają się one w braku zintegrowanej przestrzennie i funkcjonalnie 

oferty transportu w miastach, niskim wykorzystaniem technologii informatycznych w komunikacji 

oraz zbyt słabo rozwiniętej infrastruktury miejskiej przyjaznej użytkownikom niezmotoryzowanym, 

czego konsekwencją jest rosnące zatłoczenie ulic ruchem indywidualnym wpływające na 

obniżenie prędkości przejazdów. Prowadzi to do powiększania się kosztów transportu towarów  

i osób, postępującej degradacji infrastruktury drogowej i negatywnie wpływa na stan środowiska 

(emisja zanieczyszczeń do atmosfery i do gleby), zdrowie mieszkańców oraz komfort życia  

w miastach. 

Dzięki dostępności funduszy unijnych w ostatnich latach ma miejsce szereg inwestycji  

w infrastrukturę i tabor miejski, w tym szynowy – samorządy miast dokonują modernizacji  

i rozbudowy linii tramwajowych oraz wymiany taboru tramwajowego. Tendencja ta, rozpoczęta już 

w perspektywie 2004-2006, uległa w kolejnej perspektywie rozszerzeniu na kolejne ośrodki 

miejskie, gdzie ze środków różnych programów operacyjnych budowana jest zupełnie nowa sieć. 

Dzięki wsparciu inwestycji kwotą około 8 miliardów zł z PO IŚ zostanie wybudowana  

i zmodernizowana sieć transportu szynowego i trolejbusowego o długości 200 km. W ramach tego 

programu powstanie także pierwszy (centralny) odcinek II linii metra w stolicy. Przewiduje się, że 

inwestycje te usprawnią transport miejski, z którego skorzysta ponad 30 milionów pasażerów. 
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 Mln pasażerokilometrów. 
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 J. Burnewicz, Prognoza rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 z dodatkowymi elementami analitycznymi – ekspertyza, 

Sopot, 30 listopada 2012 r. 
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Efektem dotychczasowego wsparcia z funduszy europejskich w obszarach metropolitalnych 

będzie redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego, emisji spalin i hałasu ulicznego, jednak nadal 

wobec zwiększającej się mobilności ludzi oraz potrzeby zapewnienia komfortu życia mieszkańców 

miast należy realizować przedsięwzięcia usprawniające transport przyjazny środowisku  

w obszarze miejskim. 

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z rosnącym ruchem pasażerskim w miastach, w tym 

zwłaszcza indywidualnym samochodowym obciążającym infrastrukturę miejską, w ramach PO IŚ 

2014-2020 kontynuowane będą działania zmierzające do zmniejszenia zatłoczenia 

motoryzacyjnego w miastach posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki inwestycjom 

ukierunkowanym na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych 

środowisku form mobilności miejskiej, wykształcą się korzystne warunki do zwiększenia 

mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych, a tym 

samym zapewni to wzrost dostępu do rynków pracy i nauki. Realizowane działania będą 

wpisywały się w priorytety UE w zakresie transportu w miastach (plany mobilności miejskiej, 

zastosowanie na szerszą skalę transportu zbiorowego, promowanie alternatywnych form 

przemieszczania się w miastach), określone w Białej Księdze Transportowej KE.  

Polska posiada dość rozległą sieć dróg wodnych śródlądowych, jednakże jedynie niewielka 

część z nich spełnia warunki stawiane współczesnej żegludze towarowej. W 2011 r.
68

  91,5% dróg 

wodnych śródlądowych było eksploatowanych, niemniej jedynie niewiele ponad 5% dróg wodnych 

śródlądowych posiadało klasę o znaczeniu międzynarodowym – IV lub Va i Vb, co wpływa  

na nikłą dostępność międzynarodową polskiej sieci śródlądowej pomimo połączenia poprzez Odrę 

i kanały z siecią niemiecką.  

Rys.10. Udział długości dróg wodnych wg klasy żeglowności w Polsce (tabela) oraz udział 

żeglugi śródlądowej w transporcie towarowym w Polsce w % (wykres). 

 Łączna długość Udział w całości 

Klasa II lub niższa 3049 83,3 

Klasa III 396 10,8 

Klasa IV 38 1,0 

Klasa Va 55 1,5 

Klasa V b 121 3,3 

Łącznie 3659 100 

 

 

Źródło: GUS, Transport – wyniki działalności w 2010 r. oraz załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Opracowanie MTBiGM na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Eurostat. 
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Transport - Wyniki działalności w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 r.  
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Polska sieć dróg wodnych śródlądowych nie tworzy spójnej sieci, ale składa się  z porozrzucanych 

odcinków o różnych klasach. Również najważniejsza w Polsce z transportowego punktu widzenia 

Odrzańska Droga Wodna (ODW) jest niespójna pod względem parametrów żeglugowych, co 

powoduje, że względnie dobre warunki żeglugowe w górze rzeki nie mogą zostać należycie 

wykorzystane w całym ciągu transportowym z uwagi na niewystarczające parametry w biegu rzeki 

poniżej Brzegu Dolnego. Istnieje zatem wąskie gardło pomiędzy górną a dolną Odrą 

uniemożliwiające znaczniejsze wykorzystanie ODW w transporcie pomiędzy Górnym Śląskiem  

a Niemcami i portami w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Niezadowalający stan infrastruktury oraz 

dróg wodnych śródlądowych, a w szczególności fragmentaryczność sieci pod względem 

parametrów, wpływa na nikły udział żeglugi śródlądowej w pracy przewozowej polskiego 

transportu towarowego. 

PO IŚ 2007-2013 jest pierwszym programem współfinansowanym z funduszy UE, którego środki 

skierowano w części na poprawę stanu dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu transportowym. 

Pozwoli to na realizację najpilniejszych przedsięwzięć punktowych – modernizacji śluz, jazów czy 

ostróg
69

 – docelowo w ramach PO IŚ planuje się modernizację 86 obiektów na drogach wodnych 

śródlądowych. Program nie przyczynił się dotychczas w większym stopniu do unifikacji 

parametrów żeglugowych całej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Aby skutecznie wzmocnić rolę żeglugi 

śródlądowej w transporcie towarowym konieczna jest kontynuacja programu inwestycyjnego,  

w celu utworzenia kompletnego ciągu transportowego na ODW, a także rozpocząć prace nad 

modernizacją pozostałych ciągów dróg wodnych śródlądowych. Ponadto, z Funduszu TEN -T 

wsparcie otrzymał projekt mającego na celu pilotażowe wdrożenie systemu RIS (River Information 

Services – nowy ogólnoeuropejski system świadczący usługi dla uczestników ruchu na drodze 

wodnej śródlądowej).  

Obecny stan dróg wodnych, skutkujący ich marginalnym wykorzystaniem w transporcie towarów  

i osób, stanowi wyzwanie dla interwencji Programu. Rozwój transportu rzecznego, jednej  

z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu, wymagać 

będzie realizacji w PO IŚ 2014-2020 działań ukierunkowanych na polepszenie warunków  

i bezpieczeństwa żeglugi. W wyniku realizacji inwestycji konkurencyjność żeglugi śródlądowej 

ulegnie poprawie i pozwoli na częściowe przejęcie transportu ładunków przewożonych 

transportem samochodowym. Koncentracja Programu Operacyjnego na wybranych odcinkach 

szlaków wodnych o największym znaczeniu dla rozwoju żeglugi krajowej i międzynarodowej, 

będzie uzupełniana interwencją z innych środków (krajowych i regionalnych) na pozostałych 

obszarach. Podejmowane interwencje będą zgodne z zapisami Białej Księgi Transportowej KE 

postulującej większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu  

i optymalizację działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, a także wypełniały wytyczne 

UE w zakresie rozwoju leżącego w sieci TEN-T odcinka Dolnej Odry. Konieczne będą także 

działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa transportu śródlądowego koncentrując e się na 

zapewnieniu sprawnego i efektywnego systemu ratownictwa technicznego.  

Polskie porty morskie, położone peryferyjnie względem oceanicznych tras żeglugowych, 

charakteryzują się również niewystarczającymi parametrami wejścia do portów wewnętrznych, 

nieodpowiadającymi obecnym trendom w żegludze, a także stawiającymi je w gorszej sytuacji  

w stosunku do niektórych innych portów południowego Bałtyku, dotyczy to w szczególności portu 

w Szczecinie, do którego dostęp ogranicza niedostateczna głębokość toru wodnego Świnoujście – 

Szczecin. Innym elementem wpływającym na niski poziom konkurencyjności polskich portów 
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 Przykładowo w ramach projektu PO IŚ zmodernizowano 4 śluzy na Kanale Gliwickim spośród 7 istniejących, ponadto, cały 

kanał wymaga odmulenia – zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Ecorys 

dla Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, 2011. 
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morskich jest słabość lądowych połączeń transportowych z głównymi ośrodkami gospodarczymi 

na ich zapleczu.  W zakresie infrastruktury portowej polsk ie porty dysponują w dużej części 

wyeksploatowanymi nabrzeżami, z których stosunkowo duża część nie nadaje się obecnie do 

użytku. Ilość nabrzeży dla statków o dużym zanurzeniu jest również niewystarczająca.  

Rys. 11. Odsetek nabrzeży w polskich portach morskich nadających/nie nadających się do 

eksploatacji w polskich portach morskich (górny wykres) oraz nabrzeża głębokowodne  

w największych polskich portach morskich jako odsetek wszystkich nabrzeży (dolny wykres) 

 

 

Źródło: Opracowanie MTBiGM na podst. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2011, GUS. 

W wyniku dotychczasowego wsparcia ze środków UE (PO IŚ) zostanie poprawiony stan 

infrastruktury portowej w polskich portach morskich (m.in. planuje się docelowo do 2015 r. 

modernizację 2 500 m nabrzeży w portach morskich) oraz stan infrastruktury dostępu do nich 

zarówno od strony lądu jak i morza. Pomimo tego, wciąż będą istnieć wąskie gardła  

w szczególności w zakresie dostępności do portów wewnętrznych (w tym do portu w Szczecinie) 

oraz niedostateczne powiązania portów morskich z bezpośrednim zapleczem. W części 

przypadków obecnie realizowane projekty stanowią jeden z etapów kompleksowej poprawy stanu 

infrastruktury
70

. Tym niemniej, pomimo znaczącego wysiłku inwestycyjnego, wciąż identyfikuje się 

problemy
71

 związane z nieodpowiadającym aktualnym tendencjom w żegludze morskiej 

parametrami wejścia do portów wewnętrznych, istniejącymi wąskimi gardłami związanymi  

z jakością infrastruktury transportowej (szczególnie kolejowej) na styku portów z ich 

bezpośrednim zapleczem oraz z dekapitalizacją znaczącej części infrastruktury portowej. Dużym 

wyzwaniem dla polskich portów morskich jest obsłużenie rosnącego poziomu przeładunków 

kontenerów oraz zintegrowanie ich z zapleczem w głębi kraju. Obecnie poziom przeładunków  
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 Dotyczy to np. projektu poprawy dostępu od strony morza do portu wewnętrznego w Gdańsku czy też modernizacji toru 

wodnego Świnoujście-Szczecin. 
71

 Analiza SWOT dla portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej wg projektu Programu rozwoju 

polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). 
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w portach morskich na 1 mieszkańca w Polsce jest niewielki w porównaniu z innymi krajami UE 

położonymi nad Bałtykiem. Pokazuje to, że pomimo peryferyjnego położenia Morza Bałtyckiego, 

polskie porty morskie dysponują potencjałem wzrostu przeładunków, w tym przeładunków dla 

krajów regionu nie posiadających dostępu do morza.  

Interwencja Programu będzie ukierunkowana na wyzwania związane z potrzebą dostosowania 

polskich portów morskich do trendów związanych z międzynarodowym przewozem towarów droga 

morską. Rozwój transportu morskiego i zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich 

wymagać będzie interwencji Programu służącej poprawie stanu infrastruktury dostępu do portów  

i infrastruktury portowej. Modernizacja infrastruktury i zwiększenie dostępu do  portów morskich 

wpłynie również na polepszenie dostępności przestrzennej najważniejszych miast portowych  

i całego obszaru Morza Bałtyckiego. Realizacja projektów będzie wpisywać się w priorytety 

transportowe UE z Białej Księgi Transportowej KE związane z rozwojem innych niż drogowe form 

przewozu ładunków na większe odległości i bezpieczeństwem transportu morskiego.  

Bezwzględna wielkość potencjału polskiej infrastruktury lotniczej na tle bogatszych państw 

europejskich prezentuje się dość skromnie, ale w odniesieniu do wielkości ruchu lotniczego nie 

obserwuje się deficytu przepustowości lotnisk cywilnych, a w latach 2010 – 2012 dzięki 

inwestycjom zaplanowanym pod kątem organizacji EURO 2012 przepustowość ta w czterech 

największych portach lotniczych została znacznie powiększona
72

, dalsze inwestycje realizowane 

w ramach PO IŚ zostaną zakończone do roku 2015 r. dynamiczny rozwój ruchu lotniczego  

i związany z tym wzrost liczby operacji lotniczych, przy braku odpowiednich działań spowoduje  

w przyszłości sytuację występowania opóźnień związanych z ograniczoną przepustowością 

nawigacyjną portów lotniczych
73

. Zgodnie z prognozami Urzędu Lotnictwa Cywilnego
74 

 popyt na 

lotniczy ruch pasażerski w polskich portach lotniczych do 2020 wzrośnie z 261,5 tys. operacji pax 

w 2012 r. do 339,7 tys. operacji pax w 2020 r. (wzrost o 30%) i 431,5 operacji pax  

w 2030 r. (wzrost o 65%). Przy braku zabezpieczenia odpowiedniej przepustowości nawigacyjnej, 

polskie porty lotnicze będą narażone na narastające opóźnienia w wykonywaniu operacji 

lotniczych w czasie szczytowych godzinowych natężeń ruchu .  

W celu zrównoważenia inwestycji poczynionych w infrastrukturę twardą zwiększającą 

przepustowość portów lotniczych, na którą w perspektywie finansowej 2007-2013 przeznaczono  

w ramach PO IŚ dofinansowanie UE w wysokości 750 mln zł, tj. niemal czterokrotnie więcej niż  

na kwestie bezpieczeństwa i ochrony, na które przeznaczono 190 mln zł wsparcia UE,  

w najbliższych latach wysiłki modernizacyjne skupią się na wzroście efektywności i  niezawodności 

operacyjnej portów lotniczych oraz zarządcy polskiej przestrzeni powietrznej, w  szczególności  

na poprawie pozostającej w ich dyspozycji infrastruktury nawigacyjnej i  bezpieczeństwa 

pozwalającej na realizację większej liczby operacji lotniczych w tej samej jednostce czasu oraz 

zarządzanie ruchem w warunkach pogodowych odbiegających od optymalnych. Wsparcie  

to będzie zgodne z europejską strategią w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, planami 

wprowadzenia w Europie do 2020 r. zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem 

lotniczym (SESAR) w ramach prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem Lotniczym (SES).  

Z uwagi na zapewnioną przepustowość pasażerską polskich portów lotniczych, dalsza rozbudowa 

kubaturowa lotnisk nie będzie realizowana ze środków UE. 

W Polsce stosunkowo szybko rozwija się infrastruktura logistyczna (zwłaszcza nowoczesne 

powierzchnie magazynowe), zbyt wolno natomiast rozwija się infrastruktura intermodalna. 
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 Na podstawie J. Burnewicz, Prognoza rozwoju transportu w Polsce do roku 2030 z dodatkowymi elementami analitycznymi – 

ekspertyza, Sopot, 30 listopada 2012 r. 
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 Mierzonej jako maksymalna możliwa do realizacji liczba operacji lotniczych na godzinę. 
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 Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski w polskich portach lotniczych do 2030 roku - aktualizacja 2012. Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Warszawa, kwiecień 2012 r. 
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Polska sieć powierzchni magazynowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej przeżyła 

dynamiczny rozwój, kiedy to łączne jej zasoby w okresie między pierwszym kwartałem 2005 r.  

a pierwszym kwartałem 2010 r. wzrosły 3,6-krotnie
75

.  

Rys. 12. Liczba terminali na 10 tys. km
2 

powierzchni w wybranych krajach UE 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie MTBiGM na podst. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, UTK, 2012 r.  

W Polsce brakuje także obiektów, gdzie oprócz podstawowej obsługi przeładunkowej oferowany 

jest cały pakiet usług dodatkowych (tzw. centrów logistycznych). Istnieje stosunkowo duża liczba 

terminali kontenerowych. Tym niemniej ich gęstość w stosunku do powierzchni kraju jest znacznie 

niższa niż w przypadku liderów – NL, DE czy BE. Ponadto, kolejowe terminale intermodalne  

w dużej mierze są wyposażone w niewystarczającą ilość urządzeń przeładunkowych oraz 

posiadają zbyt mało torów, które są zbyt krótkie do obsługi składów całopociągowych.  

Istnieje szereg poważnych barier utrudniających w Polsce rozwój transportu intermodalnego. 

Należą do nich: nie odpowiadający wymogom AGTC stan techniczny polskich linii kolejowych  

i wynikająca z tego niska prędkość przewozowa, niska jakość usług kolejowych, 

niekonkurencyjność cenowa transportu intermodalnego w stosunku do transportu drogowego, 

wynikająca z wysokich stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, brak centrów logistycznych, 

powodujący rozproszenie potoku ładunków, brak jednolitego i kompleksowego systemu 

informacyjnego w lądowych i morsko-lądowych łańcuchach transportu intermodalnego, brak 

kompleksowych uregulowań prawnych w zakresie transportu kombinowanego w Polsce.
76

 Wzrost 

przeładunków kontenerów w polskich portach morskich
77

, z uwagi na brak wyspecjalizowanej 

infrastruktury w głębi kraju dla obsługi transportu skonteneryzowanego może spowodować,  

że rosnący potencjał przeładunkowy polskich portów morskich, także potencjał w zakresie 

tranzytu do krajów regionu bez dostępu do morza, pozostanie niewykorzystany. Także tabor 

kolejowy służący do transportu intermodalnego nie jest należycie przygotowany do realizacji 

zwiększonego popytu, na polskim rynku brak jest wystarczającej liczby specjalistycznych 

wagonów służących do przewozu kontenerów w systemie intermodalnym
78

. Jedynie niewielki 

odsetek taboru posiadanego przez polskich przewoźników towarowych stanowią platformy,  

a dodatkowo średni ich wiek przekracza 29 lat
79

. Z kolei większość elektrycznych środków 

trakcyjnych stanowią ciężkie lokomotywy przystosowane do prowadzenia ciężkich składów 

przewożących ładunki masowe, a nie stosunkowo lekkich pociągów kontenerowych.  

                                                 
75

 Diagnoza polskiego transportu, dokument przygotowany na zlecenie MI w 2011 r. w związku z pracami nad Strategią 

Rozwoju Transportu 
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 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 
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Pomimo, że wciąż jest ona znacząco mniejsza niż w portach zachodniej Europy. 
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Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r., UTK. 
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 Ibidem. 
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Pomimo spadku przewozów towarowych koleją w 2012 r.
80

 transport intermodalny wykazuje 

dynamikę wzrostu ilości przewożonych kontenerów.
81

 W efekcie nieznacznie, w porównaniu  

do 2011 r., wzrósł udział przewozów intermodalnych realizowanych wewnątrz kraju.
82

 

Brak odpowiednio przygotowanej infrastruktury oraz nowoczesnego sprzętu sprawia, że warunki 

rozwoju transportu intermodalnego są w Polsce mniej korzystne, a sieć terminali intermodalnych 

niewystarczająca z punktu widzenia kierunków i natężenia przepływów ładunków w Polsce  

(istnieją w szczególności luki np. południowy rejon granicy polsko-ukraińskiej). Co więcej istnieje 

konieczność podnoszenia przepustowości już istniejących terminali . Dotychczasowe działania
83

 

są dalece niewystarczające wobec dużego zapotrzebowania ze strony rynku na rozwój tej gałęzi 

transportu. Doświadczenia krajów UE wskazują na to, że państwo powinno wspierać transport 

intermodalny do czasu zrównania atrakcyjności transportu drogowego i kolejowego. Dlatego  

realizując priorytety polityki transportowej Unii Europejsk iej – zasady zrównoważonego 

przemieszczania, likwidacji istniejących barier i optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów 

logistycznych, w ramach PO IŚ 2014-2020 podejmowane będą działania w obszarze na rzecz 

obniżenia kosztów zewnętrznych transportu (społecznych i środowiskowych). Celem 

przedsięwzięć w tym obszarze będzie zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych 

przewozach ładunków. Jego wypełnienie zapewni realizacja projektów związanych z budową 

ogólnodostępnych lądowych terminali kontenerowych, terminali kontenerowych w portach morskich 

oraz z przystosowaniem taboru kolejowego do transportu intermodalnego. 

Uspójnienie systemu transportowego wymaga, obok rozbudowy brakujących elementów 

infrastruktury transportowej pozwalających system  jak najszybciej uruchomić, również 

wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS) usprawniających funkcjonowanie 

transportu oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Konieczny jest również 

stały monitoring ruchu i właściwe zarządzanie nim. Oznacza to ograniczanie tempa wzrostu ruchu 

i przewozów w niektórych podsystemach transportowych (np. transport indywidualny w miastach), 

jak i skracanie czasu podróży oraz podział zadań przewozowych. Wdrożenie docelowego systemu 

ITS w zakresie zarządzania ruchem drogowym na sieci dróg krajowych i powiązanie go z istniejącymi 

oraz planowanymi systemami innych zarządców dróg jest jednym z kluczowych zadań w obszarze 

transportu. Inteligentne systemy transportowe oraz nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne w transporcie pozwolą także na optymalizację wykorzystania istniejących sieci  

i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W tej sferze w kraju obserwuje się olbrzymie opóźnienia w stosunku do istniejących systemów 

zarządzania transportem w miastach europejskich. Są już jednak pozytywne przykłady ich 

zastosowania na dużą skalę takie jak powszechny dostęp do nawigacji satelitarnej na bazie GPS 

(w przyszłości GALILEO), systemy „zielonej fali” w sygnalizacji świetlnej ruchu miejskiego, karty 

miejskie i bilety elektroniczne. Inne bardziej lokalne („wyspowe”) dobre przykłady to: warszawski 

System Nadzoru Ruchu Tramwajów (SNRT2000), system płatnego parkowania w centrum 
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 Spadek masy przetransportowanych ładunków z 249,3 mln ton w 2011 r. do 232 mln ton w 2012 r. i pracy przewozowej  

z 53,9 mln tnkm w 2011 r. do 49,1 mln tnkm w 2012 r. Dane UTK. 
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W III kwartale 2012 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 157,5 tysiąca sztuk jednostek, co w przeliczeniu 

stanowiło 255,7 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 21% (wg TEU  
o 22,4%). Łącznie w III kwartałach 2012 r. przewieziono 470,4 tysiąca sztuk jednostek, czyli niespełna 20 tysięcy mniej niż  
w całym 2011 roku. Masa towarów w przewozach intermodalnych, łącznie w trzech kwartałach 2012 r., wyniosła 5,877 mln ton - 
wzrost o 41,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a wykonana praca przewozowa 2,276 mld tnkm - 
wzrost o 30,3%. Dane UTK.  
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 Na koniec III kwartału 2012 r. mierząc wykonaną pracą przewozową wyniósł 23,1%, względem 20,5% w 2011 r. W 2012 r. 

wzrósł udział przewozów kontenerów przez porty morskie. W ogólnej liczbie przetransportowanych jednostek, przewozy te 
stanowiły 24,5%. W 2011 r. ich udział nie przekraczał 23%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych, 
na koniec III kwartału, wyniósł 3,44% (wg masy) i 6,26% (wg wykonanej pracy). Dane UTK. 
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 Do stycznia 2013 roku w ramach PO IŚ 2007-2013 podpisano 13 umów od dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury 

transportu intermodalnego o wartości 1,32 mld zł, z dofinansowaniem unijnym niemal 381 mln zł.  
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Warszawy, inteligentny system sterowania ruchem dla Regionu Podhalańskiego,  wdrożone na 

niektórych odcinkach dróg krajowych pilotażowe komponenty Krajowego Systemu Zarządzania 

Ruchem jak np. System Informacji Autostradowej na autostradzie A8, System Zarządzania 

Ruchem na autostradzie A2, trójmiejski system inteligentnego transportu aglomeracyjnego 

TRISTAR i inne. Obecnie w Polsce największy potencjał wykorzystania ITS znajduje się  

w obszarze transportu drogowego – od poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, 

poprzez systemy wspierające zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego,  

do wszechstronnej, powszechnej informacji dla podróżujących. Pozostałe, poza -drogowe gałęzie 

transportu, ze względu na swą specyfikę, zostały już w zasadniczy sposób zinformatyzowane. 

Podejmowane działania mają na celu ich unowocześnienie i zapewnienie im wewnętrznej 

interoperacyjności w wymiarze europejskim (dotyczy to głównie systemów takich jak ERTMS, 

SESAR, VTMS i KSZR). Dotychczasowe przedsięwzięcia z zakresu inteligentnych systemów 

transportowych w większości przypadków były projektami pilotażowymi dla realizujących je 

podmiotów. Interwencja w ramach PO IŚ jest dotychczas największym impulsem w tej dziedzinie 

w kraju. Projekty z elementami ITS są wdrażane w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), jednak 

ich skala jest mniejsza i rozproszona. 

ITS mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie wszystkich środków 

transportu (w tym szczególnie transportu drogowego i miejskiego). Planowana interwencja 

przyczyni się do integracji systemu transportowego, optymalizacji ruchu i zarządzania 

infrastrukturą, lepszej obsługi informacyjnej użytkowników usług transportowych, poprawie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. W efekcie ograniczeniu ulegnie negatywny wpływ transportu 

na środowisko i klimat, a także poprawi się jego efektywność energetyczna. Wykorzystanie na 

szerszą skalę nowych technologii w systemach zarządzania transportem będzie służyło 

optymalizacji przepustowości i wykorzystania infrastruktury oraz likwidacji barier pomiędzy 

krajowymi systemami transportowymi i ich gałęziami, z korzyścią dla rozwoju jednolitego 

europejskiego obszaru transportu. 

Sektor energetyki 

Zgodnie z Planem Działania w zakresie energii do 2050 roku celem Unii Europejskiej jest 

zapewnienie społeczeństwu równego i powszechnego dostępu do energii, pochodzącej w coraz 

większym stopniu ze źródeł niskoemisyjnych oraz na stworzenie stabilnych ram dla inwestycji 

energetycznych. Natomiast w perspektywie do 2020 roku Unia Europejska wyznaczyła w tzw. 

pakiecie energetyczno-klimatycznym cele ilościowe 3x20, tj.: zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20%, zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, %, w przypadku 

Polski 15%, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. 

W dążeniu do realizacji zakładanych celów klimatycznych konieczne jest zachowanie równowagi 

pomiędzy trzema filarami polityki energetycznej: zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem 

energetycznym oraz konkurencyjnością gospodarki.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, niezwykle istotne jest 

systematyczne zmniejszanie uzależnienia od zewnętrznych dostaw nośników energii, a co za tym 

idzie oparcie w jak największym stopniu bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty na jak 

najbardziej efektywnym wykorzystaniu surowców energetycznych, których zasoby są ulokowane 

na terytorium Unii. Powyższe podejście powinno znaleźć odzw ierciedlenie w Polsce, gdzie 

wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej  

i transportowej paliw i energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego  

i niemal pełne od zewnętrznych dostaw ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony 
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środowiska, w tym dotyczące klimatu, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań 

zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. W związku z powyższym, 

podstawowymi kierunkami rozwoju polskiej gospodarki, w tym polityki energetycznej
84

 są m.in.: 

 poprawa efektywności energetycznej; 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz rozwój konkurencyjnego rynku energii . 

Przyjęte kierunki tej polityki są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa efektywności 

energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu,  

a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji
85

. 

Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Poprawa efektywności energetycznej 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej określenie efektywność 

energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, 

do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. Poprawa efektywności energetycznej oznacza zatem zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na jednostkę produkcji i jest najczęściej efektem 

zastosowania nowoczesnej technologii lub optymalizacji procesu produkcyjnego. 

Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów komunikatu Komisji Europejskiej Energia 

2020: Strategia na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii oraz kluczowym 

czynnikiem w realizacji długoterminowych celów w zakresie energii i klimatu. Zgodnie z ww. 

dokumentem należy wypracować nowe podejście do efektywności energetycznej, które umożliwi 

zmniejszanie korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym i zużyciem energii. Efektywność 

energetyczna jest najbardziej oszczędnym sposobem zmniejszenia emisji, poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności oraz zapewnienia, aby ceny energii były 

bardziej przystępne dla konsumentów. 

Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej Polski w sposób 

priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. 

Efektywność energetyczną należy zatem włączyć do wszystkich istotnych obszarów gospodarki  

w celu zmiany obecnych wzorców zachowań. W przypadku Polski obszarami posiadającymi 

największy potencjał uzyskania poprawy efektywności energetycznej są budynki (publiczne, 

przemysłowe, mieszkaniowe), ciepłownictwo oraz transport. W związku ze znaczącym 

potencjałem oszczędności energii w budownictwie, należy w dalszym ciągu propagować działania 

takie jak: termomodernizacja budynków (z naciskiem na kompleksową modernizację budynków, 

rozumianą jako tzw. głęboka termomodernizacja (deep retrofitting) i opartą o system 

monitorowania i zarządzania energią), wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz 

modernizacja sieci dystrybucji ciepła a także modernizacja niskosprawnych źródeł ciepła na nowo 

wysokosprawne źródła ciepła. W branży miejskich sieci ciepłowniczych można wskazać trzy 

główne obszary poprawy wydajności energetycznej: obniżenie poziomu emisji gazów 

cieplarnianych, rozwój kogeneracji oraz modernizacja systemów przesyłu ciepła. W źródłach 

ciepła podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest nadal węgiel kamienny, 

jednak udział ciepła produkowanego z jego wykorzystaniem systematycznie maleje (w 2010 r. 

wynosił on 76%). Zwiększa się natomiast udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania biomasy 
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– w 2010 r. wynosił on 5,7%.
86

 Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały w  

2011 r. sieciami o łącznej długości niespełna 20 tys. km, z czego 17% przedsiębiorstw posiadało 

sieci krótkie o długości do 5 km. Najdłuższe sieci, o długości powyżej 50 km posiadało tylko 16% 

koncesjonowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie dystrybucji ciepła.
87

  

W Polsce nie funkcjonują do tej pory tzw. sieci chłodnicze.  

Głównymi celami w obszarze efektywności energetycznej, zgodnie z  Polityką Energetyczną Polski 

do 2030 roku są: 

 zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę 

wysokosprawnych jednostek wytwórczych; 

 dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji; 

 zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji energii, poprzez m.in. 

modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej 

sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej; 

 wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii. 

Głównie działania w obszarze efektywności energetycznej obejmują m.in.
88

: 

 stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem 

kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin; 

 stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz 

mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu; 

 oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz 

wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię; 

 zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym 

gospodarowaniu energią; 

 audyty energetyczne. 

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności 

energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nadal 

jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej 

rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej  

(energochłonność wg GUS w 2009 r. wynosiła 363 kgoe/euro’2000 zaś UE 165 kgoe/euro’2000). 

Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 

40% niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie 

oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijające j się. 

W tym kontekście należy podkreślić, że znaczący potencjał zwiększenia efektywności 

energetycznej istnieje również w przemyśle. Do głównych czynników powodujących obecną, 

wysoką energochłonność przemysłu w Polsce zaliczyć można m.in.:  

 niedoskonałości termodynamiczne procesów produkcyjnych, 

 niewłaściwą eksploatację urządzeń wytwórczych i użytkowych,  

 nadmierną energochłonność procesów produkcyjnych,  

 nadmierny udział wyrobów energochłonnych w produkcji i eksporcie  

 niedostateczne wykorzystanie surowców wtórnych, 

 niedostateczna sprawność odbiorników energii, 

 niedostateczne wykorzystanie energii odpadowej.
89
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Uzyskane wielkości oszczędności energii końcowej, o których mowa w Drugim Krajowym Planie 

działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski 2011 potwierdzają ww. tezę. Polska do 

roku 2010 zredukowała zużycie energii końcowej o 5,9% w porównaniu do średniego poziomu 

zużycia dla lat 2001-2005. Sumaryczna wielkość oszczędności 35320 GWh wynikała  

z 13816 GWh oszczędności w sektorze mieszkalnictwa, 11851 GWh w sektorze przemysłu oraz 

9653 GWh w sektorze transportu. Należy spodziewać się kluczowego znaczenia oszczędności  

w powyższych sektorach także w kolejnych latach. W wyniku wdrożenia zaproponowanych  

w ramach Programu działań przewidywane jest dalsze zmniejszenie energochłonności polskiej 

gospodarki, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na 

mierzalny efekt w postaci unikniętych emisji zanieczyszczeń w sektorze energetycznym. 

Oszczędność energii będzie miała istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej 

gospodarki oraz na jej konkurencyjność. Dodatkowo, realizacja projektów zmierzających do 

zwiększenia efektywności energetycznej takich jak np. modernizacja energetyczna budynków, 

przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy. Poprawa efektywności energetycznej zoptymalizuje 

zużycie energii, a tym samym ilość spalanego paliwa potrzebnego do jej uzyskania oraz poprawi 

stabilność dostaw energii do odbiorców końcowych. Oszczędzanie energii jest istotne z punktu 

widzenia kształtowania prawidłowych postaw konsumentów w odniesieniu do oszczędzania 

zasobów. Dzięki obniżeniu ilości spalanego paliwa zmniejszy się emisja zanieczyszczeń oraz 

gazów cieplarnianych. Skutkować to może zmniejszeniem ilości wykorzystywanych paliw 

kopalnych przez co ograniczy się presję na ich wydobycie oraz zminimalizuje negatywne skutki 

oddziaływania na środowisko wydobywania kopalin. Ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do 

zmniejszenia zanieczyszczeń stanowiących istotny problem środowiskowy, a wprowadzanych do 

powietrza przez lokalne kotłownie lub paleniska domowe. Upowszechnienie kogeneracji oraz 

rozwój systemów ciepłowniczych umożliwi podłączenie większej ilości budynków i pozwoli 

zredukować emisję zanieczyszczeń pochodzących z domowych kotłowni. Przyczynić się to może 

do poprawy lokalnego mikroklimatu i warunków życia mieszkańców. Zwiększenie świadomości 

społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii może skutkować 

zmniejszeniem ich obciążeń finansowych mieszkańców. 

Wprowadzony przez Ustawę o efektywności energetycznej
90

 system świadectwa efektywności 

energetycznej (tzw. Białe certyfikaty) to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania 

prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej 

efektywności ekonomicznej. Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub 

paliwa gazowe odbiorcom końcowym przedmiotowa ustawa nakłada obowiązek pozyskania  

i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności 

energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wsparcie wytwarzania energii elektrycznej  

w kogeneracji następowało dotychczas za pomocą tzw. czerwonych, żółtych i fioletowych 

certyfikatów. Zgodnie z nowymi propozycjami zaprojektowany został nowy system wsparcia  

dla tego źródła – tzw. pomarańczowe certyfikaty. Ma on na celu osiągnięcie przez Polskę  

22-procentowy udział kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 r. Jego założeniem  

jest zarówno wsparcie dla istniejących już jednostek wytwórczych, jak również impuls do 

znacznego rozwoju i przyrostu nowych mocy
91

.  
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Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Wdrażanie postanowień wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego implikuje 

dywersyfikacją źródeł wytwarzania energii. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii jest niezbędny 

dla zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Wiązać się to będzie  

ze wskazaniem rozwoju priorytetowych źródeł wytwarzania energii, zdeterminowanych 

uwarunkowaniami terytorialnymi, zapotrzebowaniem gospodarczym, potrzebami społecznymi, 

zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, korzyściami ekonomicznymi oraz możliwościami 

przyłączenia do krajowych sieci energetycznych. Kwestią kluczową dla gospodarki są stabilne 

dostawy energii, które wymagają skoordynowanych działań w obszarze energetyki takich, aby 

wykorzystanie zasobów energetycznych kraju było jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Dlatego 

też rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz racjonalizacja zużycia energii 

elektrycznej są ważnym elementem wspierającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną.  Są to 

także najważniejsze kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko oraz Krajowego Planu działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych (KPD). Rozwój energetyki odnawialnej – zwłaszcza rozproszonej – ma istotne 

znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki klimatyczno-energetycznej. Zwiększenie 

wykorzystania tych źródeł daje szansę na obniżenie emisji CO2 oraz na tworzenie nowych miejsc 

pracy. 

Dynamiczny rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii spowodował,  

że utrzymanie jednakowego poziomu wsparcia dla wszystkich rodzajów energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych staje się coraz bardziej dyskusyjne i powinno zostać dostosowane do 

określonej technologii oraz wynikać z analizy finansowej inwestycji. Również w kontekście 

zachodzących zmian w prawodawstwie polskim dotyczących systemu wsparcia odnawialnych 

źródeł energii. Dodatkowe instrumenty finansowania inwestycji będą stymulowały rozwój OZE  

w Polsce i przyczynią się do optymalnego wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów tym 

samym wpisując się w realizację celów pakietu energetyczno-klimatycznego..  

W latach 2006-2011 pozyskanie energii pierwotnej z OZE wzrosło w Polsce o 63% (z 200 PJ do 

325 PJ). Z uwagi na krajowe uwarunkowania geologiczne i klimatyczne, energia pozyskiwana ze 

źródeł odnawialnych pochodziła w 2011 r. z biomasy stałej (85,5%), biopaliw (5,5%), z energii 

wody (2,6%), energii wiatru (3,5 %), biogazu (1,8%), energii geotermalnej (0,2%), z odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (0,4%) oraz energii promieniowania słonecznego (0,1%). 

Struktura ta wynika przede wszystkim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków 

geograficznych i możliwych do zagospodarowania zasobów. Udział energii ze źródeł 

odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2010 r. wynosił 10,8 %, a zgodnie z pakietem 

klimatyczno-energetycznym udział ten ma osiągnąć 15% w 2020 r. W przypadku energii 

elektrycznej, udział energii elektrycznej pochodzącej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto 

w Polsce w latach 2006–2011 systematycznie wzrastał i w 2011 r. wynosił 8,3%
92

.  

Rozwój OZE w Polsce uzależniony jest m.in. od krajowego systemu wsparcia,  

tj. administracyjnego mechanizmu kreowania popytu na energię w celu stymulowania nowych 

inwestycji w OZE. Dotychczasowe i obecne zasady mechanizmu wsparcia pośredniego  

dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii reguluje 

ustawa - Prawo energetyczne (ustawa z 1997 r., nowelizowana w 2003 oraz 2004 r.). W chwili 

obecnej toczą się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii
93

. Kontynuowany system 

                                                 
92

 Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 
93

 Projekt ustawy z 4 października 2012r. o odnawialnych źródłach energii stanowi część - tzw. trójpaku energetycznego,  

w skład którego wchodzą projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa OZE. Trwają jednocześnie prace nad 

ustawą wprowadzająca wszystkie trzy akty prawne. 



 54 

wsparcia w nowej ustawie również będzie się opierał na systemie świadectw pochodzenia 

(certyfikatów) wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie mniej jednak 

utrzymując główne filary funkcjonowania systemu wsparcia nowa ustawa wprowadza szereg 

dodatkowych warunków, które ostatecznie znacząco modyfikują rozwój OZE oraz jego 

funkcjonowanie na rynku energii elektrycznej w Polsce. Jednocześnie nowa ustawa wprowadza 

większe zachęty do sprzedaży zielonej energii w stosunku do starych zasad. Niemniej  

w zależności od danej technologii nowy system może być mniej lub bardziej korzystny dla 

wytwórców OZE. Jednocześnie należy zauważyć, że struktura rozwoju produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych spowodowana jednakowym poziomem wsparcia dla 

wszystkich rodzajów energii stymuluje rozwój jedynie niektórych źródeł. W 2011 r. energia 

elektryczna wytworzona z OZE pochodziła: z biomasy stałej (54,4%), energii wody (17,7%), 

energii wiatru (24,4%) oraz z biogazu (3,4%)
94

, przy czym należy zauważyć, że poziom produkcji 

energetyki wodnej nie zmienia się znacząco od ponad 10  lat. Oznacza to, że dynamiczny rozwój 

miał miejsce tylko w zakresie wykorzystania biomasy (przede wszystkim w ramach współspalania 

biomasy z węglem) oraz w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie (projekty wiatrowe na morzu 

mają szansę na realizację dopiero w ramach perspektywy finansowej 2014-2020). Należy 

zauważyć, że Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zakłada 

możliwość selektywnego rozwoju branży produkcji energii elektrycznej z OZE prognozując, że  

w przyszłości największa dynamika rozwoju może mieć miejsce w sektorze energetyki wiatrowej  

i biomasy, przy zauważalnym zwiększeniu produkcji także w ramach małych elektrowni wodnych. 

Zgodnie z Krajowym Planem Działania w zakresie rozwoju OZE w obszarze ciepła i chłodu 

przewiduje się utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii 

oraz energii słonecznej. 

W zakresie prognoz rozwoju poszczególnych technologii OZE w perspektywie roku 2020 

przewiduje się: 

 wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach pon iżej 1 MW o 4 MW/rok, a w elektrowniach 

o mocy zainstalowanej od 1MW do 10MW – o 6 MW/rok. Przy tych założeniach, moc 

zainstalowana w przepływowych elektrowniach wodnych osiąga w roku 2020 wartość 

około 1152 MW, zaś średnioroczna produkcja z dopływu ponad 2969 GWh; 

 stworzenie optymalnych warunków do budowy nowych mocy źródeł wykorzystujących 

biomasę aż do osiągnięcia mocy elektrycznej 1550 MW w roku 2020. Zakłada się iż, 

największe przyrosty powinny nastąpić w latach po wejściu w życie ustawy tj. 2013 – 

2015; 

 stabilny i zrównoważony wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej po ok. 450 

MW rocznie w przypadku dużych źródeł oraz po ok. 60-80 MW rocznie dla małych 

instalacji. W 2020 r. łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej nie 

powinna przekroczyć 6100 MW, co zapewni stabilność i bezpieczeństwo pracy krajowego 

systemu elektroenergetycznego. 

 stworzenie warunków do uruchomienia pierwszej morskiej farmy wiatrowej do roku 2020, 

która miałaby ok. 500 MW mocy zainstalowanej; 

 doprowadzenie do takiego rozwoju biogazowni aby moc zainstalowana przyrastała o 50 

MW/rocznie do roku 2017, następnie o 100 MW/rok w latach 2017-2018 oraz  

o 250 MW/rok w latach 2019-2020. Sumaryczna moc zainstalowana w roku 2020 powinna 

osiągnąć poziom 980 MW; 
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 wsparcie dla energetyki słonecznej (fotowoltaika) powinno doprowadzić do zwiększenia 

dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej - przyrosty roczne od 50 do 90 MW/rok  

a sumaryczną moc zainstalowaną w roku 2020 na ok. 600 MW; 

 zgodnie z przedstawionymi wynikami IEO w opracowaniu pt. Określenie potencjału 

energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla 

Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014 -2020 możliwe jest 

zbudowanie i oddanie do użytku przed 2020 r. ok. 150 MWth nowych mocy w geotermii 

głębokiej. 

 zakłada się bardzo niewielki wzrost energetycznego wykorzystania biogazu 

pochodzącego ze składowisk odpadów z uwagi na fakt, iż najlepsze lokalizacje są już 

zagospodarowane. Przepisy dotyczące ograniczenia w deponowaniu frakcji 

biodegradowalnej powodują, iż w przyszłości nie będzie nowych obiektów z potencjałem 

do wytwarzania biogazu. 

Biorąc pod uwagę obecne wielkości mocy obecnie zainstalowanej w energetyce wodnej  

i wiatrowej oraz instalacjach dla energii wytworzonej z biogazu i biomasy, a także jej docelową 

wielkość, to koszt budowy instalacji OZE do 2020 r. może wynieść ok. 13 mld euro.  

W krajowym systemie energetycznym należy wykorzystywać zalety, jakie daje OZE dla wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego na obszarach, gdzie rozwój energetyki zawodowej napotkać 

może duże ograniczenia. Należy jednak pamiętać, iż rozwijanie generacji rozproszonej opartej  

na odnawialnych źródłach energii będzie wymagało dostosowania do nowych warunków zarówno 

samej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, jak i procedur dotyczących ich funkcjonowania, 

zabezpieczeń
95

. Barierą dla rozwoju OZE jest stan infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej 

energii elektrycznej, dlatego też istotne jest znalezienie rozwiązań łączących rozwój OZE  

z rozwojem i modernizacją sieci elektroenergetycznej. Ujednolicenie interpretacji przepisów  

i zmodyfikowanie systemu wsparcia OZE w kierunku większego rozwoju sieci przyczyniłoby się 

także do szybszego uruchamiania nowych źródeł OZE.  

W związku z powyższym istotnymi działaniami w tym obszarze są m.in. 

 utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia; 

 wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego 

wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii; 

 wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych; 

 rozbudowa infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej umożliwiająca 

podłączenie OZE do Krajowego systemu Energetycznego.  

Sektor ciepłowniczy (w tym produkcja i dystrybucja ciepła z kogeneracji)  

Według danych URE, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na regulowanym rynku ciepła 

funkcjonowało 480 przedsiębiorstw posiadających koncesje na działalność związaną  

z zaopatrzeniem w ciepło. Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze były w większości 

przypadków zintegrowane pionowo i zajmowały się zarówno wytwarzaniem ciepła, jak i jego 

dystrybucją a także obrotem, w związku z tym posiadały koncesje na różne rodzaje działalności 

ciepłowniczej. W 2011 r. wszystkie rodzaje koncesjonowanej działalności ciepłowniczej 

prowadziło 12,8% badanych przedsiębiorstw, 67,2% łączyło wytwarzanie ciepła z przesyłaniem  

i dystrybucją, 7,6% podmiotów prowadziło wyłącznie działalność wytwórczą, a  12,4% zajmowało 

się przesyłaniem i dystrybucją połączonymi z obrotem. W 2011 r. całkowita moc cieplna 

zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 58 301 MW, a osiągalna −  
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57 561,1 MW. Około 64% ciepła produkowanego w kraju (dane za rok 2009), to ciepło 

wytworzone w procesie kogeneracji
96

. W elektrociepłowniach zawodowych zainstalowanych jest 

aktualnie ok.190 kotłów o łącznej mocy osiągalnej około 18 000 MW, a_ 106 z nich ma więcej 

niż_ 30 lat, 38 powyżej 50 lat. Sumaryczna moc tych najstarszych kotłów wynosi ponad 7 500 

MW. Teoretyczny potencjał dodatkowej kogeneracji do roku 2020 wynosi ok. 700 PJ, a potencjał 

chłodu sieciowego ok. 10-12 PJ, w tym w obszarze systemów ciepłowniczych ok. 1-2,5 PJ. 

Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały w 2011 r. sieciami o łącznej 

długości 19 620,6 km, z czego ponad 18,9% przedsiębiorstw posiadało sieci krótkie o długości do 

5 km. Prawie 1/3 wartości majątku ciepłowniczego netto skupiona jest w dwóch województwach: 

mazowieckim i śląskim. W źródłach ciepła podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji 

ciepła był nadal węgiel kamienny. Jednak udział ciepła produkowanego z wykorzystaniem węgla 

kamiennego systematycznie maleje, W 2011 r. wynosił on 74,1%. Zwiększa się natomiast udział 

ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania biomasy – w 2011 r. wynosił on 6,3%. Majątek 

przedsiębiorstw sieciowych i wytwórców ciepła charakteryzuje się wysokim stopniem 

dekapitalizacji. Jednak w ostatnich latach odnotowano zahamowanie wzrostu wskaźnika 

dekapitalizacji majątku trwałego, który w 2011 r. ukształtował się na poziomie 56,79%. W 2011 r. 

przedsiębiorstwa poniosły łącznie nakłady w wysokości 2 714,2 mln zł. Ponad 67% nakładów 

przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje w źródła ciepła, pozostałą część w sieci 

dystrybucyjne. Od 2002 r. nakłady w źródła ciepła wzrosły 2,5-krotnie, podczas gdy inwestycje  

w sieci wzrosły o 63%. Kondycja finansowa sektora mierzona wynikiem finansowym brutto od 

kilku lat nie jest najlepsza. W 2011 r. wynik ukształtował się na poziomie  (-) 240 549,3 tys. zł. 

Wysoki stopień dekapitalizacji infrastruktury sieciowej skutkuje coraz większymi stratami 

przesyłowymi, podczas gdy zaawansowany wiek źródeł ciepła prowadzi do mniejszej sprawności 

wytwarzania i wysokiej emisji substancji zanieczyszczających powietrze (tj. dwutlenku węgla, 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów). Ze względu na wiek i wysoką emisję zanieczyszczeń 

większość źródeł ciepła w Polsce wymaga przebudowy bądź zastąpienia nowymi jednostkami. 

Inwestycje te są niezbędne do spełnienia standardów emisyjnych zawartych w dyrektywie  

o emisjach przemysłowych z 2010 r. Znaczące inwestycje są również potrzebne w obszarze 

infrastruktury przesyłowej, ponieważ stan sieci ma zasadnicze znaczenie dla niezawodności 

dostaw ciepła. Według URE, średni poziom strat przesyłowych ciepła w Polsce zwiększył się  

z 11,8% w 2002 r. do 12,7% w 2010 r.  

Infrastruktura ciepłownictwa systemowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego polskim aglomeracjom. Operatorzy sieci ciepłowniczych mają obowiązek 

zapewnienia niezawodności przesyłania ciepła i rozwijania sieci ciepłowniczej. Wymaga to 

inwestycji w majątek sieciowy, które są zwykle finansowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 

z kapitału własnego pozyskanego z taryfowych opłat  za przesył ciepła. W celu zapewnienia 

niezawodności dostaw ciepła operatorzy sieci ciepłowniczej przygotowują plany rozwoju, które są 

omawiane z regulatorem w ramach procesu zatwierdzania taryfy. Wysoki poziom emisji  

i pogarszanie się kondycji polskich źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych to kluczowe elementy 

wskazujące na konieczność prowadzenia inwestycji w tym sektorze oraz zasadność wsparcia ze 

środków publicznych.  

Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz rozwój konkurencyjnego rynku energii 

Polska, pomimo posiadania własnych surowców energetycznych, nie jest całkowicie niezależna 

energetycznie. Własne zasoby energetyczne są gwarancją niezakłóconego i stabilnego rozwoju 

polskiej gospodarki. Zróżnicowanie źródeł dostaw nośników energii i pewność ich dostaw  

po akceptowalnej dla społeczeństwa i gospodarki cenie są kluczowymi elementami 
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bezpieczeństwa energetycznego. Z tego też powodu działania w tym zakresie zamierza się 

skierować również na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, co z kolei 

powinno być związane z rozbudową i modernizacją systemu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

oraz zwiększeniem i modernizacją pojemności magazynowych tych surowców. 

Sektor gazu 

Podstawową zaletą gazu jest znacząco niższa emisyjność oraz relatywnie krótki czas budowy 

bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym, a także niższe koszty oraz wyższa 

sprawność infrastruktury m.in. w stosunku do bloków energetycznych zasilanych paliwem stałym . 

Decyzje inwestycyjne o budowie gazowych jednostek wytwórczych będą determinować również 

potrzeby inwestycyjne w systemie przesyłowym i dystrybucyjnym – konieczna będzie więc dalsza 

rozbudowa krajowego systemu, której zakres uzależniony byłby także od przyszłej lokalizacji 

obiektów elektroenergetycznych. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej 

i dystrybucyjnej oraz systemu magazynów gazu wynikają również z dyrektywy UE dotyczącej 

udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, bowiem gaz pozwala na elastyczną pracę  

i bilansowanie systemu w warunkach wahań mocy, szczególnie w przypadku wiatrowych źródeł 

OZE. 

Wielkość zużycia gazu ziemnego w Polsce w ostatnich latach (w przeliczeniu na gaz ziemny 

wysokometanowy) kształtuje się na poziomie ponad 15 mld m3/rok. Zapotrzebowanie na ten 

surowiec pokrywane jest z krajowego wydobycia – około 28% rocznej konsumpcji oraz z importu – 

około 61% z kierunku wschodniego, pozostała ilość tj. około 11% z kierunku zachodniego. 

Głównymi odbiorcami gazu ziemnego w Polsce są: przemysł (około 62% rocznej konsumpcji) oraz 

gospodarstwa domowe (zużycie około 28%). Pozostała część konsumpcji gazu ziemnego 

generowana jest przez sektor handlu i usług.  

Należy przyjąć, iż zarówno w okresie średnioterminowym (do 2020 -30 r.), jak i długoterminowym 

(do 2050 r.) Rola gazu w bilansie energetycznym Polski będzie wzrastać. Analizy 

zapotrzebowania na gaz w Polsce zostały przedstawione w Polityce Energetycznej Polski do 2030 

r. według prognoz w niej zawartych, popyt na gaz w 2020 r. wzrośnie o 28% (w stosunku do 

wskaźników za rok 2009) i o 52% w 2030 r. (w porównaniu do poziomu 2009 r.).  

W tym kontekście należy zabezpieczyć odpowiedni poziom rozwoju infrastruktury przesyłowej  

dystrybucyjnej i magazynowej, pozwalającej na bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego  

w perspektywie roku 2020.  

Według aktualnych danych spółki Gaz System oraz Międzynarodowej Agencji Energii długość 

sieci przesyłowej w Polsce wynosi 10 033 km i dystrybucyjnej 115 800 km. Pomimo tego, 

wielkości te w dalszym ciągu są niewystarczające aby zabezpieczyć rosnące zapotrzebowanie  

na gaz ziemny oraz proces zwiększania udziału gazu ziemnego w polskim energy mix (jedynie 

52% gmin w Polsce posiada dostęp do sieci gazowej). Ponadto, na chwilę obecną brak jest 

wystarczających zdolności importowych gazu spoza jednego kierunku dostaw.  W związku  

z koniecznością budowy wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE, istnieje konieczność 

dalszego wspierania rozwoju infrastruktury gazowej. W tym kontekście kluczowym aspektem jest 

taki rozwój infrastruktury przesyłowej, aby zagwarantować:  

 niezakłócony i swobody import gazu do Polski w ramach rynku wewnętrznego UE; 

 zapewnienie możliwości importu gazu ziemnego z różnych źródeł poza granicami UE  

w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski; 

 zwiększanie poziomu dostępu gmin i odbiorców końcowych do infrastruktury gazowniczej 

dzięki rozwojowi sieci dystrybucyjnej w kraju, także w oparciu o pregazyfikację na bazie 

LNG 
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Według danych Międzynarodowej Agencji Energii całkowita pojemność magazynów gazu 

ziemnego w Polsce wynosi 1,83 mld m
3
  gazu ziemnego, natomiast maksymalny poziom poboru  

z tych zasobów to 35 mln m
3
 dziennie. Istnieje pilna konieczności poprawy tych parametrów  

z uwagi na występujące regularnie w sezonie zimowym problemy ze zbilansowaniem systemu,  

a także potencjalne problemy w dostawach gazu ziemnego z państw trzecich. Konieczność 

poprawy tych parametrów wynika również z planów rozbudowy systemów przesyłania  

i dystrybucji, których konieczność rozbudowy niezbędnej infrastruktury łączącej magazyny  

z systemami przesyłu i dystrybucji. Ze względu na szczegółowe przepisy ustawy o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 52/2007, poz. 

343), zgodnie z którą przedsiębiorstwa importujące gaz ziemny mają obowiązek docelowo 

gromadzić rezerwy na poziomie 30 dni swojego średniego importu gazu ziemnego, istnieje 

konieczność dalszej rozbudowy pojemności magazynowych.  

Realizacja inwestycji w sektorze gazowym powinna być prowadzona biorąc pod uwagę przyszły 

kształt wewnętrznego rynku gazu UE oraz stawiane wobec sektora gazowego wymagania w zakresie 

efektywności wykorzystania gazu i tworzenia sieci nowoczesnej oraz przygotowanej pod względem 

technicznym do integracji uczestników rynku gazu w procesach zachodzących w sieciach 

przesyłowych i dystrybucyjnych. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie wsparcia dla 

projektów, które w sposób najbardziej odpowiadający przyszłym oczekiwaniom wobec sieci gazowej 

pozwolą na zwiększanie bezpieczeństwa i efektywności kosztowej dostępu do sieci gazowych.  

Z uwagi na fakt, iż obecnie polska sieć nie jest przygotowana na te wyzwania, należy zapewnić 

wsparcie w zakresie promowania tworzenia nowych usług integrujących odbiorcę oraz prosumentów  

z sieciami gazowymi. Jednocześnie celem programu jest wspieranie takich inicjatyw, które pozwolą na 

zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów gazowych, czynią je jednocześnie bardziej 

efektywnymi kosztowi i stabilnymi pod względem ciągłości dostaw. 

Sektor elektroenergetyki 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce z poszczególnych nośników przedstawiała się na 

początku 2012r. następująco: węgiel brunatny 32%, węgiel kamienny 51%, gaz ziemny 4%, 

energia odnawialna (biomasa, biogaz, woda, wiatr) 9%, pozostałe paliwa 4%. Znaczenie węgla 

dla polskiej gospodarki wynika z posiadania znacznych złóż tego surowca. Dzięki temu Polska  

w porównaniu z pozostałymi państwami UE jest krajem bezpiecznym w kontekście produkcji 

energii elektrycznej oraz charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami jej wytwarzania. 

Przewiduje się także wzrost z każdym rokiem wytwarzania energii z OZE. Z powodu znacznego 

wyeksploatowania bądź niskiej sprawności, zdecydowana większość krajowych bloków 

energetycznych powinna zostać w najbliższych latach zmodernizowana lub zastąpiona. Ponieważ 

system energetyczny cechuje się dużym udziałem długoterminowych kosztów stałych, które 

odzyskuje się na przestrzeni dziesięcioleci, niepewność co do kształtu przyszłych regulacji 

unijnych znacząco zwiększa ryzyko i koszty dla przedsiębiorców, przyczyniając się  

w konsekwencji do hamowania podejmowania decyzji inwestycyjnych w moce wytwórcze oparte 

na paliwach konwencjonalnych. W 2011 roku stan mocy elektrycznej osiągalnej wynosił w Polsce 

37 306 MW z czego 35 547 MW pochodziło z elektrowni zawodowych. Produkcja energii 

elektrycznej w 2012 r. wyniosła 163 Twh. Kształt bilansu energii elektrycznej, charakteryzujący się 

tak dużą dominacją paliw kopalnych jest cechą wyróżniającą Polskę spośród Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej.  

Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o własne surowce energetyczne jest korzystne  

z punktu widzenia niezależności energetycznej, będąc jednocześnie wrażliwą na skutki 

zobowiązań w zakresie ochrony klimatu. 



 59 

W Polsce blisko 45% wszystkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, 

zaś około 77% ma ponad 20 lat. 

Blisko 45% wszystkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, zaś około 

77% ma ponad 20 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że przewidywany okres życia bloków węglowych 

wynosi 40-45 lat, można szacować, że samo odnowienie istniejącego potencjału wymaga 

wybudowania w ciągu najbliższych lat bloków energetycznych o łącznej mocy od 13 do 18 GW.   

W związku z konieczności budowy nowych mocy wytwórczych rozwój sieci energetycznych jest 

kluczowy dla rozwoju systemu energetycznego w Polsce. W perspektywie kilkuletniej dla 

zapewnienia stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego kluczowy jest rozwój sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych. Według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. w skład sieci 

elektroenergetycznej wchodziło 114 km linii o napięciu 750kV, 5261 km linii o napięciu 400kv, 

8004 km o napięciu 220kv oraz 32 535 km linii o napięciu 110kV. Do tego należy dodać 234404 

km linii średnich napięć, 290360 km niskich napięć oraz 102 stacje najwyższych napięć (220kv, 

400kV i 750kV). Ze względu na znaczący wiek linii 220 kV (ponad 80% linii w wieku powyżej 30 

lat) i wiek znacznej części transformatorów wchodzących w skład sieci przesyłowej wymagane 

jest podejmowanie pilnych prac modernizacyjnych w zakresie przebudowy istniejących linii, 

budowy nowych linii i wymiany jednostek transformatorowych. Stan techniczny sieci 

dystrybucyjnych jest także zróżnicowany. Zauważalne są problemy z utrzymaniem parametrów 

energii elektrycznej na terenach wiejskich (długie ciągi sieci średniego i niskiego napięcia).  

Z danych posiadanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Ene rgii Elektrycznej 

(PTPiREE) wynika, że w charakterystyce wiekowej sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, 

(biorąc pod uwagę żywotność materiałów i urządzeń oraz projektowany czas ich pracy), przyjęto 

kryterium 30 lat (w innych krajach wiek ten ustala s ię najczęściej na 25-30 lat), jako okres 

użytkowania urządzeń. Po przekroczeniu wskazanego terminu powinny one zostać poddane 

modernizacji lub wymianie. PTPiRE wskazuje, iż w przypadku istniejącej w Polsce sieci 

dystrybucji energii elektrycznej, największy stopień zużycia cechuje linie 110 kV. Około 50% tych 

linii wybudowano ponad 30 lat temu i od tamtego czasu, ze względu na bariery prawne oraz brak 

odpowiednich środków, w większości przypadków nie były one wymieniane lub modernizowane, 

a przechodziły jedynie wymagane przeglądy i remonty. 

Problemem jaki wiąże się z ww. stanem sieci są wysokie straty sieciowe energii elektrycznej – 

8,2% przy średniej dla UE-15 – 5,7%. Istotnym problemem sektora dystrybucji jest brak 

odpowiedniej infrastruktury sieciowej pozwalającej na przyłączenie znacznych (w kontekście celu 

na 2020 r. zapisanego w KPD) mocy wytwórczych OZE (przede wszystkim elektrowni wiatrowych) 

do sieci elektroenergetycznej. Przy obecnym i planowanym stopniu rozwoju ww. obszaru 

energetyki rozwój sieci elektroenergetycznych musi uwzględniać nie tylko możliwość 

wyprowadzenia mocy z OZE, ale także kwestie możliwości bilansowania systemu wynikające ze 

zmiennego charakteru pracy źródeł. Brak inwestycji odpowiedniej skali w modernizację  

i rozbudowę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) należy więc uznać za jedno  

z kluczowych problemów bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym z OZE. 

Mając powyższe na uwadze pojawiają się postulaty przeprowadzenia analizy dotyczącej zmiany 

modelu taryfowania w kierunku promowania inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii 

elektrycznej oraz poprawy ich efektywności energetycznej w  kontekście obecnego stanu 

dekapitalizacji sieci i potrzeb rozwojowych. Rozwój konkurencyjnego rynku energii to również 

rozbudowa infrastruktury korzystającej z zaawansowanych technologii, która musi nadążać za 

zmianami rynku jakie będą mieć miejsce mi.in. w związku z planowanymi do wprowadzenia 

przepisami prawnymi. Przewidywanemu obecnie w ramach ustawy Prawo energetyczne wsparciu 

produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł powinien towarzyszyć stosowny do rozwoju tej formy 

wytwarzania rozwój sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym sieci 

Rys. 13 
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inteligentnych, dzięki którym będzie możliwość odbioru energii oddanej do sieci niskiego napięcia, 

co skutkować może w niektórych okresach przepływem energii z sieci niskiego napięcia (przez 

stację transformatorową nN/SN) do sieci średniego napięcia. System zabezpieczeń został 

zbudowany jako jednokierunkowy i nie gwarantuje bezpiecznej pracy sieci  , co stanowi ewidentną 

barierę techniczną dla rozwoju mikrogeneracji, w tym mikrogeneracji opartej na OZE. 

Rozwiązaniem mogą być technologie z obszaru smart grid, ułatwiające  zarządzanie energetyką 

rozproszoną, umożliwiającą efektywne zarządzanie energią oraz jej efektywne użytkowanie
97

.  

W kontekście występującego w kraju niedoboru nowych sieci i mocy wytwórczych oraz stanu 

istniejącej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, technologia inteligentnych rozwiązań dla 

infrastruktury energetycznej nabiera szczególnego znaczenia dla konieczności podnoszenia 

efektywności energetycznej oraz coraz to ostrzejszych wymagań środowiskowych. Jednocześnie 

wdrożenie rozwiązań „smart” w elektroenergetyce dla sprawnego jej funkcjonowania i osiągania 

zamierzonych korzyści musi wiązać się z budową nowych sieci elektroenergetycznych lub ich 

modernizacją.  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku identyfikuje potrzebę zastosowania technik 

zarządzania popytem, które mają być stymulowane m.in. przez zróżnicowanie dobowe stawek 

opłat dystrybucyjnych i cen energii elektrycznej oraz przekazywanie sygnałów cenowych 

odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z licznikami elektronicznymi. Ponadto  

w dniu 3 czerwca 2009 r. URE, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu podpisały 

Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu 

elektroenergetycznego. Sygnatariusze deklaracji, reprezentujący instytucje i organizacje chroniące 

interesy konsumentów i odbiorców energii, wyrazili jednoznaczne poparcie dla powszechnego 

wprowadzenia technologii inteligentnego opomiarowania w polskim systemie elektroenergetycznym, 

podkreślając korzyści, jakie wszystkim uczestnikom rynku przyniesie instalacja technologicznie 

zaawansowanych rozwiązań
98

. 

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje potrzeba wsparcia rozwoju sieci wraz z wdrożeniem 

technologii smart grid, które umożliwiają lokalne bilansowanie zaopatrzenia w energię, 

podłączanie do sieci nawet bardzo niewielkich źródeł oraz zarządzanie popytem na energię 

elektryczną w szczycie. Dzięki temu energetyka rozproszona będzie mogła mieć realny wkład  

w poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i podniesienie jakości świadczonych usług 

energetycznych. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż energetyka rozproszona może się także 

opierać o konwencjonalne nośniki energii. Takim przykładem są wysokosprawne instalacje 

kogeneracyjne oparte np. na gazie ziemnym. Dodatkowo do korzyści z wprowadzenia 

inteligentnych sieci należą przede wszystkim: zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja 

emisji gazów cieplarnianych, wzrost konkurencji na rynku energii elektrycznej, wzrost produkcji 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, czy wreszcie - jak ma to miejsce w przypadku Polski 

- potrzeba wdrożenia rozwiązań sprzyjających zbilansowaniu KSE w sytuacji powstających  

w najbliższych kilku latach zagrożeń związanych z planowanymi ubytkami mocy wytwórczych. 

Budowanie obszarowych inteligentnych systemów energetycznych (dla gmin, dużych aglomeracji 

miejskich czy województw) może przyspieszyć proces rozwoju ww. wzajemnie powiązanych 

korzyści. Ponadto wdrożenie rozwiązań smart grid oprócz systemowej integracji źródeł 

odnawialnych oraz wpływu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększy również 

rolę odbiorcy końcowego, który stanie się tzw. prosumentem, czyli aktywnym uczestnikiem rynku 

energii elektrycznej w pełni zarządzającym poborem energii.  Dla wprowadzenia inteligentnego 

opomiarowania, stanowiącego element smart grid, istotna jest wśród przepisów prawnych UE 
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dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  oraz dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 

i 2006/32/WE. W przypadkach, w których rozpowszechnianie inteligentnych liczników zostanie 

ocenione pozytywnie, w inteligentne systemy pomiarowe należy wyposażyć do 2020 r. co 

najmniej 80% odbiorców. Poprzez inteligentny system pomiarowy rozumie się system 

elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując informacje 

umożliwiające racjonalizację zużycia energii, a także przesłać i otrzymywać dane przy 

wykorzystaniu łączności dwukierunkowej. Mając na uwadze początkowy etap rozwoju tego 

obszaru w Polsce jak również jego ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości i jakości dostaw, 

optymalizacji użytkowania energii oraz możliwości rozwoju generacji rozproszonej  

i mikrogeneracji, niezbędne jest rozwijanie technologii inteligentnych systemów sieci 

elektroenergetycznych w szczególności w ramach projektów pilotażowych i demonstracyjnych. 

Sektor kultury 

Polska posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturowego – zarówno ruchomego, jak  

i nieruchomego. Zgodnie z „Konwencją UNESCO” przez dziedzictwo kulturowe rozumie się 

dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki nieruchome i ruchome (w tym dzieła 

architektury, rzeźby i malarstwa oraz inne mające wyjątkową powszechną war tość z punktu 

widzenia historii, sztuki lub nauki) oraz dziedzictwo niematerialne (w tym m.in., literatura, język, 

sztuki widowiskowe, muzyka). W wymiarze fizycznym dziedzictwo niematerialne prezentowane 

jest za pośrednictwem instytucji kultury, wykorzystujących jako instrumentarium zarówno zasoby 

zabytkowe, jak również współczesne formy upowszechniania: infrastruktura kultury oraz 

nowoczesne technologie. Dziedzictwo kulturowe jest zasobem, i to zasobem, podobnie jak 

środowisko naturalne, nieodnawialnym, i jego nadmierna i niekontrolowana eksploatacja przez 

człowieka prowadzi w konsekwencji do całkowitego wyczerpania. Niezbędne jest zatem 

zintensyfikowana ochrona i świadome gospodarowanie zasobami dziedzictwa kulturowego.  

Podstawową formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków. Rejestry są prowadzone 

przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Według danych na koniec 2012 roku w Polsce do 

rejestru zabytków wpisanych było ponad 66 tys. zabytków nieruchomych oraz ponad  

234 tys. zabytków ruchomych
99

, w tym dzieła sztuk plastycznych rzemiosła artystycznego i sztuki 

użytkowej, numizmaty oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, a także materiały biblioteczne, 

archiwalne, instrumenty muzyczne i wytwory sztuki ludowej
100

. Zabytki te wymagają szczególnych 

warunków przechowywania oraz konserwacji. Zgodnie z raportem o stanie kultury
101

 istniejące  

w Polsce zabytki są w dużej części w złym stanie zachowania, wymagającym podjęcia pilnych 

działań konserwatorskich. Aż 42% zabytków wymaga remontu zabezpieczającego lub  remontu 

kapitalnego
,
 Tylko 9% zabytków nie wymaga remontów i napraw.  

Jednocześnie Polska jest w posiadaniu zasobów o najwyższym znaczeniu dla światowego 

dziedzictwa kulturowego - 13 polskich zabytków zostało wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
102

 Należy przy tym zaznaczyć, że na Liście 

UNESCO znajdują się nie tylko znaczące dla dziedzictwa o znaczeniu światowym obiekty, ale 
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także całe obszary czy zespoły miejskie (np. Stare Miasto w Warszawie, Krakowie, Zamościu czy 

Toruniu). Oznacza to, że w ramach jednego wpisu na Listę może znajdować się wiele różnych 

obiektów. Ponadto 44 obiekty i obszary zabytkowe zostały uznane – ze względu na ich ogromną 

wartość – przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Podobnie jak w przypadku zabytków 

wpisanych na Listę UNESCO, Pomnikami Historii są także obszary miejskie, jak np. zabytkowe 

centrum Gdańska, Poznania czy Lublina. Zasoby te są dziedzictwem europejskim i narodowym, 

które należy chronić, ale przede wszystkim twórczo wykorzystywać i szeroko upowszechniać, 

wspierając możliwości innowacyjne i kreatywne w społeczeństwie.  

Unikatowa wartość kulturowa obiektów zabytkowych nakazuje szczególną troskę o ich stan i stałą 

konserwację, co pociąga za sobą konieczność ponoszenia znaczących nakładów finansowych, 

wielokrotnie przekraczających możliwości budżetu państwa. Udział wydatków publicznych na 

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w relacji do PKB w roku 2011 wyniósł jedynie 0,53%
103

. 

Zarówno zabytki nieruchome, jak i ruchome są rozmieszczone na terytorium Polski 

nierównomiernie. Najwięcej zabytków nieruchomych notuje się w województwie dolnośląskim  

(8,1 tys.), wielkopolskim (7 tys.) oraz mazowieckim (6,4), a najmniej – w województwie podlaskim 

(2,2 tys.) i świętokrzyskim (1,6 tys.). Z kolei najwięcej zabytków ruchomych znajduje się  

w województwie podkarpackim (45,3 tys.) oraz dolnośląskim (28,1 tys.), a najmniej –  

w województwie podlaskim (3,3 tys.) i zachodniopomorskim (1,9 tys.).
 104

 

Rys. 13. Poziom nasycenia zabytkami nieruchomymi na podstawie liczny wpisów  

do rejestrów 

 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011 r.) 
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Kwestia ochrony zabytków stanowi istotne wyzwanie finansowe w tych obszarach, gdzie udział 

zabytków w tkance budowlanej jest relatywnie wysoki oraz tam, gdzie ich stan sprawia,  

że wymagają one wysokich nakładów
105.

 Ma to miejsce przede wszystkim w dużych miastach. 

Największe obciążenie budżetów miast na kulturę kosztami ochrony zabytków dotyczy 

Bydgoszczy, Białegostoku, Krakowa oraz Lublina, niemałe także w Katowicach, Toruniu, 

Warszawie czy Wrocławiu. Natomiast największe wydatki na mieszkańca związane z tego typu 

inwestycjami dokonywane są w Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Toruniu i Warszawie.  

Z jednej strony wynika to z faktu, że obiekty znajdują się na liście UNESCO, co nakazuje 

utrzymywanie substancji zabytkowej w odpowiednim stanie (Kraków, Toruń, Warszawa), z drugiej 

strony nakłady te są wysokie z racji tego, iż miasta próbują nadganiać zaległości w strefie 

konserwacji i rewitalizacji zabytków z wielu dziesięcioleci lub dostrzegania potencjału, związanego 

z architekturą miast przemysłowych (Bydgoszcz, Katowice)
106

. 

 

Rys. 14. Udział wydatków na ochronę zabytków w wydatkach na kulturę w % [2010]  

a wydatki na zabytki per capita [w PLN] 

Źródło: Infrastruktura kultury. Polityka spójności, atrakcyjność miast, K. Wojnar, M. Grochowski, Warszawa 2011 r.,  

str. 57. 

W obszarze instytucji kultury w Polsce dominują podmioty publiczne - biblioteki, teatry i instytucje 

muzyczne, muzea, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. Według danych GUS w Polsce 

działalność w obszarze kultury prowadzi ponad 15 tys. instytucji i placówek kulturalnych, w tym  

45 narodowych (i 32 współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z samorządami) m.in. bibliotek, muzeów, galerii, teatrów i instytucji muzycznych. Najwięcej z nich 

stanowią biblioteki (8,3 tys.) oraz domy kultury (ponad 4 tys.). Uwagę zwraca niska  liczba muzeów 

(777), galerii sztuki (352) czy teatrów i instytucji muzycznych, w tym oper i filharmonii (173)
107

 – 

oznacza to wciąż ograniczony dostęp do nowoczesnych instytucji, które w sposób innowacyjny  

i interaktywny prezentują dorobek kultury. Ponadto budynki, w których mieszczą się instytucje 
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kultury wymagają w większości remontów. Tylko co trzecia biblioteka w Polsce umożliwia osobom 

poruszającym się na wózkach inwalidzkich wejście do budynku, natomiast tylko co piąta posiada 

udogodnienia wewnątrz budynku.
108

 Braki w infrastrukturze kulturalnej w większości polskich 

miast są duże, a związane z nimi wyzwania inwestycyjne należy uznać za istotne (stanowią od 

22% do nawet 63% całkowitych potrzeb inwestycyjnych w obszarze społecznym do roku 2035)
109

. 

Instytucje kultury organizowane przez podmioty prywatne to najczęściej galerie i salony sztuki 

oraz kina. W związku z tym rozwój instytucji kultury jest uzależniony w dużej mierze od wydatków 

budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
110. 

O dużych potrzebach inwestycyjnych 

sektora kultury świadczy także fakt, iż zapotrzebowanie zgłaszane przez wnioskodawców  

w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących ochrony zabytków 

oraz infrastruktury kultury jest bardzo duże. Dla przykładu w naborze na rok 2013 zostały złożone 

wnioski na kwotę 1,7 mld zł, natomiast przyznano dofinansowanie  w wysokości 193 mln zł. 

Potwierdza to tym samym konieczność wsparcia inwestycyjnego w sferze kultury – zarówno 

zabytków, jak również instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych. 

Jednym z aspektów rozwoju zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego jest edukacja artystyczna, 

która odbywa się za pośrednictwem systemu szkolnictwa artystycznego. W obszarze szkolnictwa 

artystycznego, w Polsce funkcjonuje 675 szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych, 

baletowych i cyrkowych), w tym 250 podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 19 

uczelni artystycznych111. Uczelnie artystyczne funkcjonują w dużych ośrodkach akademickich 

(Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin). System kształcenia 

artystycznego ze względu na swój wszechstronny charakter jest ważnym elementem potencjału 

kulturowego i kreatywnego. W roku 2011 w instytucjach tych uczyło się 84 tys. uczniów oraz 

ponad 16 tys. studentów.112 Podkreślić należy, iż pomimo niżu demograficznego, zainteresowanie 

szkołami i uczelniami artystycznymi ciągle rośnie (w przypadku niektórych uczelni liczba 

kandydatów na 1 miejsce w roku 2012/2013 wynosiła 25 osób). Szkolnictwo artystyczne kształci 

przyszłych pracowników instytucji kultury oraz przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych –  

w szczególności warto wskazać tu takie kierunki jak wzornictwo, projektowanie, grafika 

komputerowa, animacja. Znaczenie polskich uczelni artystycznych jako inkubatorów kreatywności 

i innowacyjności pozostaje także dostrzeżone zagranicą. Dorobek polskich uczelni jest 

prezentowany za granicą na licznych konkursach i targach, a studenci i absolwenci uczelni 

artystycznych są laureatami nagród międzynarodowych.  

Znaczenie szkolnictwa artystycznego nie ogranicza się jedynie do funkcji edukacyjnych. Często  

szkoły i uczelnie pełnią funkcję instytucji kultury, oferując przestrzeń dla wystaw czy prowadzenia 

koncertów, które spełniają rolę aktywnych instytucji kultury odpowiedzialnych za dostarczanie 

społeczeństwu dóbr i usług kultury. Co istotne, w wielu miastach szkoły artystyczne pełnią funkcję 

najważniejszych ośrodków propagowania sztuki, a ich oferta zapewnia dostęp mieszkańcom do 

kultury. W tym kontekście stan infrastruktury szkolnictwa artystycznego należy uznać za 

niewystarczający, zwłaszcza szkół i uczelni mieszczących się w obiektach zabytkowych. Rozwój 

kształcenia artystycznego wymaga więc inwestycji w infrastrukturę i rozbudowę oferty 

programowej uczelni artystycznych, a także doposażenia w niezbędny sprzęt, aby jakość 

nauczania wzrosła i została dostosowana do wyzwań współczesnej gospodarki. Jednocześnie 

inwestycje w szkolnictwie artystycznym powinny iść w kierunku rozwijania i promowania funkcji 

kulturotwórczych, jakie mogą pełnić szkoły i uczelnie artystyczne w lokalnym środowisku 

(infrastruktura dla prezentacji dorobku artystycznego).  
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Obok nierównomiernego dostępu do infrastruktury kultury problemem jest też jej 

niedoinwestowanie zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie i nowoczesne technologie. Istotnym 

czynnikiem upowszechnienia, a także ochrony kultury jest digitalizacja zasobów i ułatwienie 

dostępu do nich za pomocą nowych technologii. Zgodnie z Raportem  o digitalizacji dóbr kultury
113

 

wykonanym na zlecenie MKiDN w 2009 r., liczba cyfrowych zasobów w Polsce prezentuje się 

następująco: biblioteki – ok. 15-17 mln skanów, obiekty muzealne – ok. 300 reprodukcji. Wielkość 

zasobów zdigitalizowanych dokumentów audiowizualnych nie jest dokładnie określona. Jako główne 

wyzwania wymieniono: inwentaryzację, ocenę stanu, digitalizację i cyfrową rekonstrukcję dorobku 

polskiej kultury. Digitalizacja jest w Polsce zjawiskiem coraz częstszym, niemniej jej koszt sprawia,  

że większość instytucji kultury nie jest w stanie sfinansować wyposażenia pracowni digitalizacyjnych 

oraz procesu digitalizacji z własnego budżetu. Tym samym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom 

polegającym na udostępnieniu dziedzictwa w formie cyfrowej, konieczne są inwestycje – obok tkanki 

budowlanej - w digitalizację dóbr kultury. Dodatkowo, zważywszy dużą liczbę instytucji kultury  

w Polsce, konieczne jest przede wszystkim przeprowadzenie licznych prac modernizacyjnych, co 

pozwoli na prezentację zasobów kultury w nowoczesny, odpowiadający oczekiwaniom odbiorców, 

sposób. Projekty digitalizacyjne realizowane w ramach Programu powinny stanowić element założeń 

inwestycyjnych, uzupełniając niejako zadania infrastrukturalne.  

Sektor zdrowia 

Jednym z czynników istotnych z punktu widzenia wysokiej aktywności zawodowej jest stan 

zdrowia, w szczególności osób w wieku produkcyjnym, jak również przedprodukcyjnym (przys złe 

zasoby pracy) i poprodukcyjnym (zdrowa populacja osób w wieku poprodukcyjnym nie wymaga 

opieki osób w wieku produkcyjnym). Status społeczny i ekonomiczny jednostki są jednym  

z najistotniejszych czynników determinujących stan zdrowia i długość życia. Ubóstwo i stan 

zdrowia pozostają ze sobą  w ścisłej korelacji. Z jednej strony, status społeczny i ekonomiczny 

jednostki ma wpływ na stan zdrowia i długość życia jednostki, z drugiej strony, zła kondycja zdrowotna 

wpływa na zmniejszenie zdolności do pracy, a tym samym na zwiększenie ryzyka ubóstwa  

i wykluczenia społecznego. 

Dane GUS „Ubóstwo w Polsce w 2011 roku” wskazują, że od wielu lat ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym zagrożone są przede wszystkim osoby i rodziny osób bezrobotnych. Jedną  

z podstawowych przyczyn pozostawania bez pracy w latach 2000-2011 był w Polsce właśnie zły 

stan zdrowia
114

. W 2011 r., przeciętna długość absencji chorobowej przypadająca na 1 osobę 

ubezpieczoną w ZUS wyniosła 35,77 dnia
115

. Absencja chorobowa, renty z tytułu niezdolności do 

pracy z powodu choroby oraz przedwczesna umieralność osób w wieku produkcyjnym są także 

przyczyną wysokich kosztów utraconej produktywności. Łączne koszty utraconej produktywności 

z powodu chorób wyniosły w Polsce w 2010 r. 92,89 mld zł, tj.6,5 % PKB.
116

 A zatem inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia stanowiące kluczowy element poprawy dostępności do 

świadczeń zdrowotnych, przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, ograniczenia 

ubóstwa i wykluczenia społecznego i zmniejszenia kosztów utraconej produktywności.  

Trendy demograficzne 

Sytuacja demograficzna w Polsce ulega dynamicznym zmianom. Obserwuje się 2 główne trendy: 

spadek liczby ludności wywołany spadkiem urodzeń oraz wzrost długości życia (starzenie się 

społeczeństwa) przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu.  

                                                 
113

 Raport o digitalizacji dóbr kultury, 2009. 
114 

Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2011.CRZL 2011, str. 152. 
115

 http://www.zus.pl/files/Absencja%20chorobowa%20w%202011%20roku.pdf  
116

 Leśniowska J. Koszty utraconej produktywności z powodu chorób w Polsce z uwzględnieniem wpływu na rynek pracy i na 

gospodarkę,  MZ 2013 r, str. 38, 43. 

http://www.zus.pl/files/Absencja%20chorobowa%20w%202011%20roku.pdf


 66 

Jak wynika z prognoz demograficznych dla Polski, w najbliższych latach gwałtownie zmniejszy się 

liczba osób w wieku produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym systematycznym 

wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym.  

Zmiany w liczbie i strukturze ludności Polski spowodowane są spadkiem współczynnika dzietności 

oraz zwiększaniem się długości trwania życia. W roku 1989 współczynnik dzietności spadł poniżej 

poziomu zastępowalności pokoleń, tj. 2,1 razy. Od roku 2003 obserwuje się umiarkowany wzrost 

współczynnika, jednak nadal pozostaje on na bardzo niskim poziomie. Aktualne prognozy zmian 

demograficznych w Polsce zakładają wzrost współczynnika dzietności ogólnej od wartości 1,28 w roku 

2010, do 1,36  w 2015 r. oraz 1,45 w 2035 r. – tj. o około 272 tys. urodzeń żywych.
117

 Jednak będzie 

to i tak zbyt mały wzrost, aby nastąpiła poprawa w zakresie zastępowalności pokoleń. 
 

Szacuje się, że w latach 2010-2020 w grupie wieku 0-17 lat liczba ludności zmniejszy się  

o 148,1 tys. W 2020 r. grupa ta stanowić będzie 18,4% prognozowanej liczby ludności ogółem. Do 

roku 2035 spadek liczebności tej grupy, w porównaniu z rokiem 2010 wyniesie 1.475,4 tys. osób 

(21%). W 2035 roku, ww. grupa wiekowa będzie stanowić ok. 15,6% ludności Polski. Liczebność 

osób w wieku produkcyjnym, tj. 18-59/64
118

, wynosząca w 2010 r. 24570,5 tys. osób zmniejszy się do 

2020 i 2035 r. o odpowiednio 2067,9 tys. osób (o 8%) i 3831,2 tys. osób (o 16%).Największy spadek 

liczby osób w wieku produkcyjnym będzie miał miejsce w pięcioleciu 2015-2020 - ok. 1215,1 tys. 

osób. O ile w 2010 roku osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 64,5% ogółu ludności, to wg 

szacunków w 2020 i 2035 roku wskaźnik  ten spadnie do poziomu odpowiednio – 59,5% i 57,6%. 

Wynoszący w 2005 r. 15,43% odsetek osób w wieku 60/65+ wzrośnie w Polsce w roku 2020 do 

22,1% (8.367,9 tys. osób), a do roku 2035 do 26,7% (9.621,7 tys. osób). Liczba osób w wieku  

80+ będzie zwiększać się systematycznie i w 2015 r. osiągnąć może już prawie 1,5 mln osób 

(3,9% ogółu ludności). Największy wzrost będzie miał miejsce w latach 2025–2035. W 2035 r. ta 

grupa osób będzie większa o 158,3% niż w 2007 r.
119

 

Rys. 15. Prognozowana liczba ludności Polski w latach 2015-2035 ( wg danych GUS, ONZ  

i EUROSTAT) 
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Źródło: http://www.zus.pl/seminariaprognozy/seminariaprognozy/Prognoza%20demograficzna%20GUS.pps. 
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W związku z prognozowanymi trendami osoby aktywne zawodowo będą w najbliższej przyszłości 

stanowić grupę mniej liczną i bardziej zaawansowaną wiekowo. Doprowadzi to do znaczących zmian 

na rynku pracy, tj. zmniejszy się liczba osób wchodzących na rynek pracy przy jednoczesnym 

wzroście liczby starszych pracowników. 

Trendy epidemiologiczne 

W odniesieniu do osób w wieku przedprodukcyjnym, w Polsce utrzymuje się trend malejącej 

umieralności niemowląt, niemniej jednak wskaźnik ten należy nadal do najwyższych  

w Europie. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 

w 2011 r. 4,7% (w 2010 r. – 5,0%). Jednocześnie, w 2010 roku wskaźnik umieralności niemowląt 

w państwach członkowskich „starej” Unii Europejskiej oscylował na poziomie zbliżonym do 4%, 

wyższy wskaźnik niż w Polsce występował tylko w 6 państwach członkowskich. Przyczyną ponad 

połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, tj. powstające w trakcie 

trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka . Wady rozwojowe wrodzone 

stanowią przyczynę ponad 30% zgonów niemowląt, natomiast pozostałe zgony są spowodowane 

chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym oraz urazami. Podkreślenia wymaga fakt, że 

umieralność wczesna niemowląt w dużym stopniu zależy od poziomu opieki medycznej.
120

 

Niepokojące dane dotyczą dzieci o małej i bardzo małej  masie urodzeniowej ciała. Według 

European Perinatal Health Report umieralność noworodków dla populacji poniżej 1500 g wynosi 

średnio 122 promile. Dla Polski wartość ww. współczynnika za 2009 rok to 269,7 promili, co 

plasuje Polskę poza maksymalnym zakresem przyjętym dla państw rozwiniętych.
121

 Mimo 

tendencji spadkowej, umieralność dzieci i młodzieży utrzymuje się w Polsce na poziomie wyższym od 

obserwowanego w większości krajów Unii Europejskiej (19 pozycja w rankingu 27 krajów). 

Najczęstszymi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży (1-19 lat), stanowiącymi ponad połowę 

wszystkich zgonów, są przyczyny zewnętrzne: urazy i zatrucia, wypadki drogowe. Kolejnymi 

przyczynami zgonów w grupie wieku 1-19 lat są nowotwory (blisko 13% wszystkich zgonów), 

następnie wady rozwojowe wrodzone (szczególnie w grupie 1-4 lata), choroby układu nerwowego 

oraz choroby układu krążenia
 122. 

W Polsce rocznie rodzi się ponad 7 tysięcy dzieci z co najmniej 

jedną poważną wadą rozwojową.  Najwięcej wad rozwojowych dotyczy układu krążenia - 74,6/10 

tys. urodzeń.
123

  

W 2010 roku głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia ( wiek produkcyjny:  

25-44 – 17,1%, 45-64 – 30%, wiek poprodukcyjny - 65 i więcej – 54,1%), nowotwory (wiek 

produkcyjny: 25-44 – 14,7%, 45-64 – 34,8%, wiek poprodukcyjny: 65 i więcej – 21,8%) oraz urazy, 

zatrucia i inne zewnętrzne przyczyny (w grupie wieku 25-44 – 37,17%, 45-64 – 10,1%).
124

 Główne 

przyczyny hospitalizacji osób w wieku produkcyjnym to choroby układu krążenia i nowotwory.  

W starszych grupach wiekowych rośnie liczba hospitalizacji z powodu chorób układu 

oddechowego (dane za 2010 r.).
125
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Rys. 16. Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń w Polsce i innych krajach OECD w 2011 
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Źródło: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/infant-mortality_20758480-table9  

 

Podobne schorzenia stanowią główne przyczyny absencji chorobowej mieszkańców Polski. 

Najdłuższe zwolnienia lekarskie
126

 dotyczą osób chorujących na nowotwory - 21,4 dni, 

zaburzenia psychiczne - 16,9 dni i urazy, zatrucia i inne zewnętrzne przyczyny - 15,5 dni 

(dane za 2012 r.).
 127 

Podstawowymi przyczynami orzekania o niezdolności do pracy w 2011 roku 

były choroby układu krążenia - 22,2% ogółu orzeczeń, nowotwory - 21,4%, zaburzenia 

psychiczne - 11,9%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 10,6%, urazy kości, 

stawów i tkanek miękkich – 7,9% oraz choroby układu nerwowego - 7,7%. Łącznie 

wymienione wyżej choroby były przyczyną wydania 39 092 orzeczeń, czyli ponad 81,7% ogółu 

orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy.
128

 W III kw. 2012 r. aktywnych 

zawodowo było w Polsce 73% osób w wieku produkcyjnym. 23,3% osób biernych zawodowo 

(31,4% mężczyzn i 26,6% kobiet) wskazywało jako przyczynę bierności zawodowej chorobę lub 

niepełnosprawność
129

. Największe koszty utraconej produktywności generują choroby układu 

krążenia (14 294 196 550,84 zł tj. 17,51 % kosztów utraconej produktywności ogółem), choroby 

układu kostno-stawowo-mięśniowego (7 838 365 971,34 zł, tj 9,6 %), choroby psychiczne  

i zaburzenia zachowania (7 826 338 452,94 zł, tj. 9,59%), urazy, zatrucia i inne skutki 

działania czynników zewnętrznych (7 682 222 789,45 zł, tj. 9,41%), nowotwory 

                                                 
126

 Poza zwolnieniami z powodu ciąży, porodu i połogu. 
127

 Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2012 r., ZUS Warszawa 2012, 

http://www.zus.pl/files/Informacja%20o%20absencji%20chorobowej%20osób%20ubezpieczonych%20w%20ZUS%20w%20I%2

0półroczu%202012%20roku.pdf 
128

 Karewicz E., Łabęcka M., Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy, 

Departament Statystyki i Prognoz Aktualnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2012, str. 26. 
129

 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS Warszawa 2013, str. 45. 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/infant-mortality_20758480-table9
http://www.zus.pl/files/Informacja%20o%20absencji%20chorobowej%20osób%20ubezpieczonych%20w%20ZUS%20w%20I%20półroczu%202012%20roku.pdf
http://www.zus.pl/files/Informacja%20o%20absencji%20chorobowej%20osób%20ubezpieczonych%20w%20ZUS%20w%20I%20półroczu%202012%20roku.pdf


 69 

(7 184 350 141,57 zł, tj. 8,8%), choroby układu oddechowego (6 079 643 275,05 zł, tj. 7,45 

%).
130

 

Niepokojący jest również fakt, że umieralność w wyniku chorób układu krążenia i nowotworów 

kształtuje się w Polsce na wyższym poziomie niż w większości państw UE i OECD.  

 

Rys. 17. Liczba zgonów w wyniku choroby niedokrwiennej serca w Polce i w innych krajach 

w 2010 r. (OECD) 

 Zgony w wyniku choroby niedokrwiennej serca na 100 tys. mieszkańców  
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Źródło: Health at a Glance 2012 OECD Indicators, str.23: 

http://www.oecd.org/els/healthsystems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf 
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 Leśniowska J., ekspertyza pn., Koszty utraconej produktywności z powodu chorób w Polsce z uwzględnieniem wpływu na 

rynek pracy i na gospodarkę, Warszawa 2013, str. 33. 
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Rys. 18. Liczba zgonów w wyniku udaru mózgu w Polce i w innych krajach w 2010 r. 

(OECD) 

 Zgony w wyniku udaru  na 100 tys. mieszkańców  
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Źródło: Health at a Glance 2012 OECD Indicators, str.23:  

http://www.oecd.org/els/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf 

 

Rys. 19. Liczba zgonów w wyniku nowotworów w Polce i w innych krajach w 2010 r. (OECD) 

 Zgony w wyniku nowotworów  na 100 tys. mieszkańców  
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Źródło: Health at a Glance 2012 OECD Indicators, str.25:  

http://www.oecd.org/els/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf 

http://www.oecd.org/els/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf
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Z przedstawionej powyżej diagnozy epidemiologiczno – demograficznej wynikają następujące 

strategiczne obszary problemowe: 

Epidemiologia: 

 główne problemy zdrowotne Polaków spowodowane są: chorobami układu krążenia, 

nowotworami, chorobami układu oddechowego, chorobami układu kostno-stawowo-

mięśniowego, zaburzeniami psychicznymi, przy czym 2 pierwsze z nich są jednocześnie 

najczęstszymi przyczynami zgonów, 

 zatrucia, urazy, wypadki i inne zewnętrzne przyczyny są trzecią przyczyną zgonów 

mieszkańców Polski, 

 ww. schorzenia stanowią główne przyczyny absencji chorobowej i generują największe wydatki na 

świadczenia związane z niezdolnością do pracy, a także generują największe koszty utraconej 

produktywności. 

 

Demografia: 

 prognozy demograficzne zakładają w najbliższych latach gwałtowne zmniejszenie się liczby osób  

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz systematyczny wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym (starzenie się społeczeństwa), 

 obserwuje się wzrost długości życia przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu. 

Mając na uwadze skalę i złożoność problematyki nierówności w zdrowiu, a także dążenie  

do koncentracji wsparcia i uzyskania efektów synergicznych, zakres działań ukierunkowanych  

na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych uwzględnia aktualne trendy demograficzne  

i epidemiologiczne. Podejście to stanowi jednocześnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji 

Europejskiej wyrażonych m.in. w Stanowisku w sprawie opracowania umowy o partnerstwie  

i programów w Polsce na lata 2014-2020 i mówiących, że „wsparcia należy udzielać na podstawie 

dobrze zdefiniowanych problemów terytorialnych i faktycznych potrzeb, uwzględniając 

niekorzystne przemiany demograficzne oraz dążąc do osiągnięcia równowagi między wydajnością 

systemu a dostępnością usług”
131

.  

Dostępność do świadczeń zdrowotnych zależy od wielu czynników, wśród najistotniejszych należy 

wymienić: 

 zasoby finansowe płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia), 

 wykwalifikowana kadra medyczna, 

 wysoka jakość i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia. 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia 

Infrastruktura ponadregionalnych placówek ochrony zdrowia wymaga dalszych prac 

modernizacyjnych, w tym także dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych  

i niesamodzielnych.  

Kolejnym aspektem jest konieczność wyposażenia podmiotów leczniczych w odpowiednią aparaturę 

medyczną, której duża eksploatacja powoduje szybkie zużycie i konieczność wymiany. Ponadto, 

postępujący rozwój technologiczny wpływa na konieczność ciągłego udoskonalania narzędzi, którymi 

posługują się specjaliści. Jest to istotne zarówno w kontekście zwiększania możliwości 

diagnostycznych i terapeutycznych, jak i tworzenia nowych procedur i terapii przez wiodące ośrodki 

naukowo-badawcze.  

 

                                                 
131

 Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014-2020, 2012 r. 

(tłumaczenie polskie), str. 37 



 72 

Rys. 20. Liczba aparatów do rezonansu magnetycznego (MRI) w Polsce i w innych krajach w 

2010 r. (OECD) 
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Źródło: OECD Health Data 2012: http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2012-frequentlyrequesteddata.htm  

 

Rys. 21. Liczba skanerów do tomografii komputerowej (CT) w Polsce i w innych krajach w 2010 

r.
*
(OECD)
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*
Dane z USA za rok 2011. 

Źródło: OECD Health Data 2012: http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2012-frequentlyrequesteddata.htm 

http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2012-frequentlyrequesteddata.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2012-frequentlyrequesteddata.htm
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Dostępność do świadczeń zdrowotnych dla populacji w wieku rozwojowym oceniana jest w Polsce 

jako dobra.
132

 Niemniej jednak identyfikowane są obszary wymagające poprawy. Wzrost liczby 

noworodków urodzonych przedwcześnie oraz prognozowane dalsze pogłębianie się tego zjawiska, 

oznacza konieczność odpowiedniego dostosowania oddziałów neonatologicznych. Istotne potrzeby 

sprzętowe dotyczą także oddziałów intensywnej opieki dla dzieci (w szczególności noworodków) oraz 

ginekologiczno – położniczych (ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów patologii ciąży). 

Konieczne są również prace modernizacyjne w zakresie budynków, w których zlokalizowane są 

oddziały dziecięce. Ich zły stan powoduje nie tylko przebywanie – często wielomiesięczne – małych 

pacjentów w bardzo trudnych warunkach, ale również wzrost ryzyka tzw. zakażeń szpitalnych. Należy 

przy tym podkreślić, że częstość zakażeń na oddziałach dziecięcych jest wyższa od częstości 

zakażeń na oddziałach dla osób dorosłych. Szczególnie narażone na zakażenia są dzieci w wieku 

poniżej roku oraz dzieci z obniżoną odpornością, m.in. przebywające na oddziałach onkologicznych. 

Zakażenia szpitalne szczególnie w przypadku dzieci powodują zagrożenie życia, a także stanowią 

istotny problem w kontekście kosztów (szacuje się, że obniżenie o 1% częstości występowania 

zakażeń szpitalnych powoduje zmniejszenie kosztów lecznictwa szpitalnego o 7-10%
133

). 

Szczególnie w zakresie ratownictwa medycznego, istotne jest zachowanie tzw. zasady „złotej 

godziny”, tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia do rozpoczęcia specjalistycznego 

leczenia szpitalnego. W konsekwencji, jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego,  

a także jednostki współpracujące z systemem, powinny być rozmieszczone w sposób równomierny na 

terenie całego kraju, tak aby każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, miał możliwość uzyskania 

świadczeń w możliwie zbliżonym i odpowiednio krótkim czasie. Wszyscy powinni mieć równy dostęp 

do świadczeń niezależnie od tego w jakim regionie Polski mieszkają, czy jest to obszar zurbanizowany 

czy wiejski. Konieczne jest zatem oraz uzupełnienie luk w systemie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz 

zapewniający niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca 

zamieszkania. 

Większość Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) spełnia wymagania wynikające  

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420 z późn. zm.). Niemniej jednak, z uwagi na przyjmowanie 

bardzo dużej liczby pacjentów w ciągu doby, sprzęt medyczny ulega szybkiemu zużyciu. W 2011 roku 

w izbie przyjęć lub SOR udzielono pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym 4,3 mln osób. Było to 

o ponad 100 tys. więcej niż w roku 2010.
134

 Pomimo znaczącej poprawy wyposażenia  

i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych w wyniku m.in. interwencji środków europejskich 

w latach 2007-2013, nadal istnieją potrzeby doposażenia, w tym w szczególności utworzenia 

stanowisk intensywnej terapii. 

Ponadto, zgodnie z przyjętym założeniem, że jeden SOR powinien przypadać na 150 tys. ludności,  

w Polsce brakuje ok. 49 jednostek systemu. 

Koniczne są również inwestycje związane z lądowiskami przyszpitalnymi. Według danych Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w Polsce funkcjonuje 211 lądowisk przyszpitalnych, w tym 96 

całodobowych (pozostałe przeznaczone są jedynie do lądowań w ciągu dnia). Powyższe działanie jest 

zgodne ze zrealizowanym przez Ministra Zdrowia oraz SP ZOZ LPR wieloletnim programem wymiany 

śmigłowców, w wyniku którego zakupiono śmigłowce wyposażone w sprzęt umożliwiający operacje 

                                                 
132

 Sprawozdanie prof. zw. dr hab. A. Dobrzańskiej, Konsultanta Krajowego  w dziedzinie pediatrii za okres 01.-10.2012 r., str. 

3. 
133

 Plata-Nazar K., Kamińska B., Jurczyk J., Profilaktyka zakażeń szpitalnych na oddziale pediatrycznym, Przegląd 

Pediatryczny 2009, vol. 39, nr 1, str. 38. 
134 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., GUS, Warszawa 2011, str. 124-125. 
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lotnicze po zmroku oraz w warunkach pogodowych ograniczających widoczność ziemi. Ponadto, 

część szpitalnych oddziałów ratunkowych nie posiada lądowiska/lotniska lub lądowisko/lotnisko 

zlokalizowane jest w odległości uniemożliwiającej transport pacjenta do SOR w ciągu wymaganych 5 

minut. Ważnym elementem ratownictwa medycznego jest zapewnienie lądowisk przy jednostkach 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Lądowiska w ww. podmiotach nie są wymogiem 

wynikającym z obowiązujących przepisów, jednak stanowią czynnik kluczowy z punktu widzenia 

dostępności do udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych. Są to pomioty lecznicze posiadające 

wyspecjalizowane oddziały szpitalne, np. oddziały intensywnej opieki kardiologicznej, leczenia 

oparzeń, ortopedyczne zajmujące się leczeniem bardzo skomplikowanych urazów wynikłych  

w zdarzeniu nagłym.  

W złym stanie pozostaje 6 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nowoczesna infrastruktura 

baz, w tym odpowiednie wyposażenie zwiększy skuteczność funkcjonowania lotniczych służb 

ratownictwa medycznego, pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia, m.in. dzięki skróceniu 

czasu operacyjnego niezbędnego do uruchomienia śmigłowca i wyruszenia do akcji ratowniczej, 

przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych. Ponadto, konieczne jest uzupełnienie 

wyposażenia śmigłowców ratunkowych LPR w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach 

atmosferycznych i w nocy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz załóg HEMS. 

Dotychczas utworzono 14 centrów urazowych, w tym 13 w wyniku interwencji PO IŚ 2007-2013. 

Ograniczona wysokość środków przeznaczonych na ten cel spowodowała jednak, że nie było 

możliwości odnowienia całej infrastruktury szpitalnej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania CU,  

a w szczególności infrastruktury Oddziałów Intensywnej Terapii, która jest kluczowa w procesie opieki 

nad chorymi w stanie zagrożenia życia lub z niewydolnością wielonarządową. Ponadto, obecna sieć 

CU nie spełnia wymogu wynikającego z art. 39b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. 10.118.803), zgodnie  

z którymi ma powstać taka liczba CU, która zapewni dostęp osobom poszkodowanym w przedziale 

czasowym do jednej godziny od wystąpienia zdarzenia nagłego w każdym województwie. W związku  

z powyższym, konieczne są działania zarówno w zakresie poprawy infrastruktury istniejących CU, jak  

i utworzenia nowych jednostek. 

2.3. Cel główny programu operacyjnego 

 

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 

sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej 

Cel główny programu zostanie oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań  

w trzech podstawowych obszarach: 

 czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji 

gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy 

funkcjonowania europejskiego rynku energii; 

 adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu 

odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz 

zwiększeniu możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie;  

 konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE 

prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając 
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jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu 

najważniejszych infrastruktur sieciowych, co zwiększa konkurencyjność polskiej 

gospodarki i gospodarki całej UE. 

Cel główny wynika z jednego z priorytetów dokumentu  „Europa 2020. Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”– rozwój 

zrównoważony, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Logika, jaka znalazła się  u podstaw 

strategii Europa 2020 to ograniczoność celów poprzez tworzenie logicznie spójnych priorytetów. 

Tożsame podejście przewiduje się przyjąć w ramach tego programu, dedykując go wprost 

realizacji celu zrównoważonego rozwoju. Określone w strategii Europa 2020 priorytety zostały, 

zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej, dostosowane do specyficznych uwarunkowań 

krajowych i przyjęte w Krajowych programach reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020  

jako tzw. Krajowe cele rozwojowe. Jednym z trzech obszarów priorytetowych w polskim KPR jest 

infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, obejmująca działania w zakresie miedzy innymi 

rozwoju i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska, transportowej i energetycznej. 

Działania te zostały ujęte jako jedna, spójna i logiczna całość, która odzwierciedla 

priorytety strategii Europa 2020. 
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3. ZAŁOŻENIA I OPIS OSI PRIORYTETOWYCH  
 

3.1. Założenia architektury programu operacyjnego 

Zgodnie z przedstawioną diagnozą oraz założonymi celami, program będzie podejmował 

interwencje w ramach następujących celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych: 

 

 CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach ; 

 CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

 CT 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów ; 

 CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur s ieciowych oraz  

 (w ograniczonym zakresie) CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem . 

 

Architektura programu operacyjnego 

I. OŚ PRIORYTETOWA Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej  

Realizuje CT4., w tym następujące PI: 

(4.1.) promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 

(4.2.) promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa; 

(4.3.) wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach 

publicznych i sektorze mieszkaniowym; 

(4.4.) rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia; 

(4.5.) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach 

miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 

adaptacyjnych i mitygacyjnych; 

(4.6) promowanie badań, innowacji i wdrożenia technologii niskoemisyjnych 

(4.7) promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową  

       energię cieplną 

II. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Realizuje CT5., w tym następujący PI: 

(5.2) promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski 

żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi  

Realizuje CT6., w tym następujące PI: 

(6.1) inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego 

oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie; 

(6.2) inwestycje w sektorze gospodarki wodnej w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz 

zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; 

(6.4) ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług 

ekosystemowych, w tym działań związanych z zarządzaniem Europejską Siecią Ekologiczna Natura 2000 oraz 

zielonej infrastruktury 

(6.5) działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów podlegających przekształ ceniu/konwersji), redukcję zanieczyszczenia 

powietrza i propagowanie działań służących redukcji hałasu. 
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III. OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska  

i ważnej w skali europejskiej 

Realizuje CT4., w tym następujący PI: 

(4.5) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach 

miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 

adaptacyjnych i mitygacyjnych 

Realizuje CT7., w tym następujące PI: 

(7.1) wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego (Single European 

Transport Area– SEA) poprzez inwestycje w sieci TEN-T 

(7.3) rozwój przyjaznych dla środowiska, w tym „cichych” (low-noise) i niskoemisyjnych systemów transportu, 

włączając transport śródlądowy, morski, porty, połączenia multimodalne i infrastrukturę lotniskową w celu 

promowania zrównoważonej regionalnej i lokalnej mobilności 

(7(7.4) rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego 

IV.  OŚ PRIORYTETOWA Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 

Realizuje CT7., w tym następujący PI: 

(7.2) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych 

z infrastrukturą TEN-T 

V. OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego 

Realizuje CT7., w tym następujący PI: 

(7.5) rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej 

VI. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

Realizuje CT6., w tym następujący PI: 

(6.3) ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

VII. OŚ PRIORYTETOWA Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Realizuje CT9., w tym następujący PI: 

(9.1) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 

VIII. OŚ PRIORYTETOWA Pomoc techniczna 

Pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów  

Proponowany podział na osie priorytetowe wynika z rozstrzygnięć odnośnie sposobu ujmowania 

województwa mazowieckiego oraz zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej 

(wyodrębnienie osi priorytetowej finansowanej w całości w formie zwrotnej jest premiowane 

wyższą o 10 punktów procentowych stopą dofinansowania). Ponadto tak zaproponowany układ 

osi wynika z faktu, że program będzie finansowany z dwóch różnych źródeł, stąd konieczne 

okazało się wydzielenie odrębnych osi priorytetowych w podziale na Fundusz Spójności  

i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ważnym aspektem, który wzięto pod uwagę, było 

zapewnienie jednolitości sektorowej poszczególnych osi z punktu widzenia konstrukcji systemu 

instytucjonalnego w zakresie delegacji zadań związanych z zarządzaniem daną osią wyłącznie 

jednej instytucji pośredniczącej. Tworząc architekturę programu głównym dążeniem była 

minimalizacja liczby osi priorytetowych, co ma usprawnić zarządzanie.  

Odnośnie województwa mazowieckiego, które w nowym okresie  programowania opuści kategorię 

regionów najsłabiej rozwiniętych, region ten będzie mógł uzyskać wsparcie na zasadach ogólnych 

w ramach osi priorytetowych finansowanych z Funduszu Spójności (brak specyficznych 
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ograniczeń limitujących wsparcie z Funduszu Spójności). W przypadku osi przewidzianych  

do finansowania ze środków EFRR wyodrębniona zostanie linia budżetowa dla projektów z terenu 

województwa mazowieckiego.  

 

3.2. Opis osi priorytetowych 

3.2.1. Oś priorytetowa I: Promocja odnawialnych źródeł energii  
i efektywności energetycznej 

Zakres interwencji priorytetów inwestycyjnych 

Sprzyjającym realizacji celów priorytetów inwestycyjnych będzie realizacja działań wynikających  

z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących takie 

zagadnienia jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza na obszarach, na 

których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza i realizowane są programy ochrony 

powietrza, zaopatrzenie w energię i jej zużycie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania, 

promowanie „czystego” transportu miejskiego uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności 

mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dokumenty te określać będą lokalne 

uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji. 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych 

źródeł energii 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się głównie do osiągnięcia celu dotyczącego 

zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE, dodatkowo wpłynie na redukcję emisji CO2.  

Wskaźniki rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa135 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel pośredni: 
ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa dla 
2023 roku do 
ustalenia w 

toku 
ewaluacji 

GUS/Eurostat rocznie 

2. 

Udział energii 
z OZE w 

końcowym 
zużyciu 

energii brutto 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
10,4 2011 

Cel pośredni: 
15% (2020 

rok), wartość 
docelowa dla 
2023 roku do 
ustalenia w 

toku 
ewaluacji 

GUS rocznie 

3. 
Emisja gazów 
cieplarnianych 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa dla 
2023 roku do 
ustalenia w 

toku 
ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 

 

                                                 
135

 Cele pośrednie określone za Strategią Rozwoju Kraju 2020 
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W ramach działań związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii , planuje się skierować 

wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci. Wsparcie w szczególności w ramach tej osi 

przewiduje budowę o jednostek o większej mocy wytwarzania energii elektrycznej 

wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz. Inwestycje te w dużym  stopniu 

przyczynią się do wypełnienia zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno -klimatycznego. 

Poza tym przewiduje się również wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej wykorzystującej energię z wody (wyłącznie na już istniejących budowlach 

piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności 

budowli dla przemieszczeń fauny wodnej) i słońca, a także ciepło przy wykorzystaniu energii 

geotermalnej. Biomasa, która może być wykorzystywana do produkcji energii stanowić będzie 

przede wszystkim produkty odpadowe z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego  

i spożywczego oraz odpady komunalne i osady ściekowe. 

Na poziomie regionalnym, zgodnie z tzw. smart specialisation i istniejącym potencjałem regionu, 

przewiduje się wsparcie jednostek o mniejszej mocy wytwarzania wykorzystujących energię 

elektryczną z biomasy, biogazu, energii wiatru i słońca oraz wody, a także ciepło przy 

wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej w oparciu o moc zainstalowaną 

elektrowni/jednostki. 

W ramach priorytetu planuje się realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 

jednostek wytwarzania energii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dodatkowo 

przewiduje się także możliwość dofinansowania ww. źródeł wraz z ich podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej  

Z uwagi na niedostateczny poziom rozwoju sieci elektroenergetycznej  w Polsce w stosunku do 

nagłego wzrostu potrzeb przesyłu mocy wynikających z planowanych inwestycji w zakresie OZE 

w ramach osi, przewiduje się, że wsparcie zostanie  skierowane na projekty dotyczące budowy 

oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii e lektrycznej  

z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (projekty Operatora Systemu  

Przesyłowego) oraz sieci dystrybucyjnej (projekty Operatorów Systemów Dystrybucyjnych). 

Wsparcie przyłączania odnawialnych źródeł energii do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego uwzględniać będzie nie tylko samo przyłączenie do sieci, ale również 

przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania 

przyłącza, tak aby możliwe było przyłączenie zgłoszonych operatorowi mocy OZE w ramach 

ubiegania się o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W przypadku 

inwestycji realizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Sieci 

Dystrybucyjnej zakłada się możliwość dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnych w celu 

ograniczenia podnoszenia opłat przesyłowych uczestników rynku energii.  

Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE oceniane będą głównie poprzez pryzmat kryterium 

efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej . 

Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie 

koncepcja opłacalności czyli najlepszego stosunku ilości energii w stosunku do wielkości środków 

unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MW mocy zainstalowanej budowę danej instalacji. Poza 

tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do 

planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).  

Dodatkowo w przypadku realizacji projektów (zwłaszcza dużych) wdrażanych w ramach 

przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego w trakcie oceny będą brane pod uwagę aspekty dotyczące 

lokalizacji tych inwestycji względem obszarów Natura 2000 (w szczególności Obszarów specjalnej 

ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt. 
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Inwestycje w zakresie produkcji energii z OZE przyczynią się do wzrostu poziomu wytwarzania 

energii z OZE oraz aktywizacji gospodarczej regionów bogatych w odnawialne źródła energii. Tym 

samym wsparcie w tym obszarze przyczyni się do przyspieszenia realizacji zobowiązań 

wynikających z dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE.  

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę oraz 

rozbudowę: 

 farm wiatrowych; 

 instalacji na biomasę; 

 instalacji na biogaz; 

 sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego  

a także w ograniczonym zakresie, jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej 

wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.  

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, administracji rządowej 

oraz podległym jej organom, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom oraz wspólnotom 

mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne  

w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących 

przedsiębiorcami. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, 

grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający  

z sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych. 

Terytorialny obszar realizacji 

Rozwój energetyki odnawialnej zależeć będzie od uwarunkowań terytor ialnych. Wsparcie dla 

energii z danego źródła będzie zależało od istnienia na danym obszarze odpowiednich zasobów 

naturalnych. Zgodnie z zapisami Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 

2030  dla rozwoju energetyki wiatrowej najlepsze obszary występują w północnej części Polski, 

najlepsze warunki do wykorzystania energii słonecznej występują w części województwa 

lubelskiego, południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, wschodniej oraz zachodniej 

części Mazowsza, a także na Wybrzeżu Gdańskim, najlepsze warunki dla geotermii znajdują się 

zaś w północno-zachodniej Polsce. Rozwój energetyki odnawialnej będzie dotyczył w pierwszym 

rzędzie obszarów i stref określonych w planach zagospodarowania przestrzennego województw. 

W planach tych zostaną również wyznaczone strefy zakazu wykorzystania lub ograniczonego 

rozwoju (wraz z określeniem rodzaju i zakresu tego ograniczenia) różnych form energetyki 

odnawialnej.  

Realizacja inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej, w tym sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii jest korzystna dla obszarów wiejskich, gdzie pobudza lokalny rozwój 

gospodarczy. W Polsce są to zazwyczaj obszary o największym bezrobociu oraz o najsłabiej 

działającej infrastrukturze zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

może być szansą wyrównania warunków rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

Zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich ma szerokie możliwości kreowania innowacji, 

rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także działalności pozarolniczej. 
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Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym oraz pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru będzie tryb konkursowy, zaś 

tryb pozakonkursowy będzie stosowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Zastosowanie konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu inwestycyjnego or az 

rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowan y 

w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których realizacja w znaczny sposób  wpływa  

na  realizację  celów  priorytetu inwestycyjnego. Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki 

(konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania będzie następował  

w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  

merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. 

Nie przewiduje się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru.  

Zastosowanie trybu pozakonkursowego, ze względu na specyfikę obszaru wsparcia, umożliwi 

precyzyjne skierowanie środków na zdiagnozowane potrzeby dotyczące sieci elektroenergetycznej 

(przyłączenia do Krajowego Systemu Energetycznego) oraz przyczyni się w optymalny sposób do 

osiągnięcia celów priorytetu inwestycyjnego.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego, poza wsparciem 

bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. Ostateczne rozstrzygnięcie  

o zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zostać objęty 

zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa136 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Szacowany spadek 

emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwalentu 

CO2 
FS n/d 170 tys. 

SL 2014-
2020 

rocznie 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej  

i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia wszystkich celów dotyczących 

zwiększenia efektywności energetycznej, zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz 

redukcji emisji CO2. 
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 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa

137 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel 
pośredni: 

ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/Eurosta
t 

rocznie 

2. 

Udział energii 
z OZE w 

końcowym 
zużyciu 

energii brutto 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
10,4 2011 

Cel 
pośredni: 

15% (2020 
rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS rocznie 

3. 
Emisja gazów 
cieplarnianyc

h 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 

 

W przedsiębiorstwach występuje duży potencjał w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań 

przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej w tym wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. W celu zainicjowania zmian w przedsiębiorstwach planuje się,  

że wsparcie będzie ukierunkowane na potrzeby poszczególnych branż poprzez audyty 

energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa oraz MSP) w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE. Ponadto wspierane będą działania mające na celu 

promowanie zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz OZE  

z uwzględnieniem zasad  zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 

W ramach Programu przewiduje się, że wsparcie inwestycyjne (niedoradcze) skierowane będzie 

głównie do przedsiębiorców dużych. Interwencja ta będzie komplementarna z programami 

regionalnymi, gdzie wsparcie będą mogły otrzymać MŚP. 

W ramach działań związanych z efektywnością energetyczną planuje się, że wsparcie będzie 

udzielane w zakresie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji, a także wprowadzanie systemów zarządzania energią. Ponadto wsparciem 

może zostać objęta budowa własnych instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwa rzania 

lub wykorzystania paliw i energii. Instalacje OZE będą kwalifikowane wyłącznie wtedy, kiedy będą 

stanowiły integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

W przypadku takich inwestycji, poza audytami i systemem doradztwa, zastosowanie będą miały 

instrumenty inżynierii finansowej. 
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Ponadto wspierane projekty mogą przyczynić się do stworzenia systemu produkcji  

w przedsiębiorstwie uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Biorąc 

powyższe pod uwagę, przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów: 

 modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 

 zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;  

 budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji własnych OZE; 

 zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie 

energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkc ji; 

 wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych 

(przemysłowych). 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców. Z uwagi na 

to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami 

docelowymi wsparcia będą odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. 

Terytorialny obszar realizacji 

Działania planowane do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego mają istotny wpływ dla 

wszystkich obszarów gospodarki, przekładając się na poprawę efektywności ekonomicznej oraz 

wzrost konkurencyjności. Dotyczy to w szczególności obszarów miejskich, gdzie poprawa 

efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia energii poprawi stabilność dostaw energii do 

odbiorców końcowych. 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji  celów określonych dla 

priorytetu inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  

merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego, poza wsparciem 

bezzwrotnym, przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. Ostateczne rozstrzygnięcie  

o zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zostać objęty 

zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa138 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Dodatkowa 
zdolność 

wytwarzania energii 
odnawialnej 

MW FS n/d 16,56 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

szt. FS n/d 44 
SL 2014-

2020 
rocznie 

3. 
Szacowany spadek 

emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwalentu 

CO2 
FS n/d 107573,76 

SL 2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym  

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów dotyczących zwiększenia 

efektywności energetycznej, zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2.. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa

139 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel 
pośredni: 

ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/Eurosta
t 

rocznie 

2. 

Udział energii 
z OZE w 

końcowym 
zużyciu 

energii brutto 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
10,4 2011 

Cel 
pośredni: 

15% (2020 
rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS rocznie 

3. 
Emisja gazów 
cieplarnianyc

h 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 
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Budynki mieszkalne, komercyjne i publiczne odpowiadają za niemal 40% zużycia energii i mają 

największy potencjał w zakresie oszczędności energii. Budynki będące własności publiczną 

stanowią około 12% powierzchni zasobów budowlanych UE. Państwa członkowskie są 

zobowiązane do dopilnowania, aby sektor publiczny podejmował takie działania na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej, które generują największe oszczędności energii w najkrótszym 

czasie (art. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii  

i usług energetycznych). Rolą funduszy UE powinno być promowanie efektywności energetycznej 

poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Jednym z kierunków takich 

działań może być m.in. kompleksowa termomodernizacja budynków
140

 użyteczności publicznej  

i mieszkaniowych skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami 

termoizolacyjności oraz wsparcie budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej , bądź 

wsparcie budowy budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii. 

Istotnym elementem utrudniającym poprawę efektywności w budynkach użyteczności publicznej   

i mieszkaniowych jest m.in. brak środków na inwestycje. Przekłada się to na niewielkie możliwości 

wykonania pogłębionej termomodernizacji i na niewykorzystanie potencjału redukcji zużycia 

energii w tych budynkach. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z wykorzystaniem 

instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła prowadzi do większej redukcji  zużycia energii cieplnej  

i elektrycznej. Ponadto warunkiem wstępnym takich inwestycji jest przeprowadzenie właściwej 

oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem 

decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do 

osiągniętych rezultatów. Koszty realizacji takich projektów powinny być adekwatne do 

realizowanego zakresu inwestycji i potencjalnych oszczędności energii. Poza tym obowiązkowym 

warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów jest przeprowadzenie audytów 

energetycznych, z których będzie można zweryfikować  faktyczne oszczędności energii. Dlatego 

też podmioty publiczne i prywatne muszą sporządzać swoje plany w oparciu o oceny potrzeb 

obejmujące wykazy wszystkich posiadanych budynków oraz związane z nimi koszty energii  

i w których należy priorytetowo traktować budynki o największym potencjale w zakresie 

oszczędności energii. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w tym priorytecie inwestycyjnym 

będzie jednym z elementów tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez gminy, 

mogących zawierać miejskie audyty energetyczne. Przygotowywanie takich dokumentów 

wspierane jest w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 ze środków PO IŚ. Każdy taki 

program musi być regularnie monitorowany pod kątem kształtowania się kosztów przypadających 

na jednostkę zaoszczędzonej energii oraz planowanego i osiągniętego okresu zwrotu nakładów. 

Dlatego też kluczowe w ramach oceny takich projektów będzie kryterium efektywności kosztowej 

w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów 

finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane 

rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).  

Przewiduje się, że wsparcie w ramach tego priorytetu skierowane będzie głównie na 

kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej  i budynków 

mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym również  

w zakresie związanym m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz 

oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła 

ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza), systemów wentylacji  

i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE , wprowadzenie 

systemów zarzadzania energią. W budynkach powinny być stosowane instalacje OZE, które będą 
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zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, 

pełniąc jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną. W ramach opisywanego obszaru 

instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom 

energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być 

oddawana do sieci dystrybucyjnej. Wsparciem mogą również zostać objęte działania związane  

z przygotowaniem audytów energetycznych takich budynków oraz prac projektowych w formie 

dotacji. Podobną formę wsparcia przewiduje się również w przypadku kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków publicznych. W przypadku budynków mieszkaniowych nie wyklucza się 

zastosowania formuły ESCO przy realizacji takich projektów biorąc pod uwagę inne dostępne 

mechanizmy wsparcia tego sektora. Jednocześnie przy realizacji takich projektów będą brane pod 

uwagę również inne dostępne mechanizmy wsparcia tego sektora.  

Dodatkowo przewiduje się objęcie wsparciem projektów polegających na budowie pasywnych 

oraz tzw. budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, których 

zapotrzebowanie na energię jest pokrywane w całości lub w większości z odnawialnych źródeł 

energii montowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków lub całkowicie zintegrowanych 

z architekturą budynku. Uzupełniająco w celu zainicjowania zmian w tym sektorze środki mogą 

być również  przeznaczone na stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.  

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów 

na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 

 ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia  

na energooszczędne; 

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 

zarządzania budynkiem; 

 instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; 

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, administracji rządowe j 

oraz podległym jej organom, spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym a także podmiotom 

świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, 

grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający z ze wspartej infrastruktury. 

Terytorialny obszar realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Inwestycje realizowane w ramach 

priorytetu będą w istotnej mierze zlokalizowane na terenach miejskich.  
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Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym i pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru będzie tryb konkursowy, zaś tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji  celów okreś lonych dla 

priorytetu inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  

merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego  poza wsparciem 

bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej, tj. w tym instrumentów 

finansowych oraz w formule ESCO. Ostateczne rozstrzygnięcie o zakresie i formie wsparcia 

zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 projektu rozporządzen ia ogólnego. 

Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zostać objęty zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  
 
Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa141 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba 
gospodarstw 
domowych z 
lepszą klasą 

zużycia energii 

gospodarstwa 
domowe 

FS n/d 60 000 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

2. 

Dodatkowa 
zdolność 

wytwarzania 
energii 

odnawialnej 

MW 

FS 

n/d 45 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

3. 

Szacowany 
spadek emisji 

gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwalentu 

CO2 
FS n/d 43 000 

SL 
2014-
2020 

rocznie 

4. 

Zmniejszenie 
zużycia energii 

pierwotnej w 
budynkach 
publicznych 

kWh/rok FS n/d 
do 

uzupełnienia142 

SL 
2014-
2020 

rocznie 

5. 
Zmniejszenie 

zużycia energii 
końcowej 

GJ/rok FS n/d 1 150 000 
SL 

2014-
2020  

rocznie 

 

                                                 
141 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
142

 W tonach oleju ekwiwalentnego: 12 tys. toe 



 88 

Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów 

dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się głównie do osiągnięcia celu dotyczącego 

zwiększenia efektywności energetycznej, dodatkowo wpłynie na redukcję emisji CO2.  

Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa

143 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel 
pośredni: 

ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/Eurosta
t 

rocznie 

2. 
Emisja gazów 
cieplarnianyc

h 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 

 

Rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych w znacznym stopniu ułatwi również wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Stan techniczny elektroenergetycznych sieci 

dystrybucyjnych w Polsce stanowi jedną z największych barier rozwoju energetyki odnawialnej. 

Istnieje zatem ogromna potrzeba wsparcia rozwoju sieci, w tym ze wdrożeniem technologii smart, 

gdyż od ich jakości zależy również wypełnienie przez Polskę pułapów udziału energii odnawialnej 

w ogólnym wolumenie energii. Wsparcie inteligentnych sieci dystrybucyjnych wpłynie także na 

wzrost bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych regionów kraju oraz jakość  

i ciągłość zasilania odbiorców, co jest niezmiernie potrzebne i ważne. Każde takie wsparcie 

przyczyni się do przyspieszenia poprawy standardów zasilania odbiorców i uzyskania standardów 

zbliżonych do poziomu krajów wysoko rozwiniętych, w tym odnoszących się do ochrony 

środowiska, co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy kraju i reg ionów.  

Dla wprowadzenia inteligentnych sieci istotne jest wprowadzenie taryf wielostrefowych  

i dynamicznych, układów pomiarowo-rozliczeniowych wyposażonych w określone, zaawansowane 

funkcjonalności, w tym dwustronną komunikację z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa 

energetycznego oraz budowanie jednolitego, ogólnokrajowego systemu gromadzenia  

i przekazywania danych. Wdrożenie rozwiązań smart grid wzmocni rolę odbiorcy końcowego, 

przyczyniając się do zmiany zachowań konsumenckich odbiorców energii na świadome 

zachowania prosumenckie, gdzie odbiorca energii stanie się aktywnym uczestnikiem rynku energii 

elektrycznej w pełni zarządzającym poborem energii.  

Na potrzeby realizacji Priorytetu I przyjmuje się, że smart grid to sieć elektroenergetyczna, która 

może w sposób efektywny kosztowo i funkcjonalnie integrować zachowania i działania wszystkich 

przyłączonych do niej użytkowników – w tym również wytwórców, odbiorców oraz użytkowników 

będących zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia efektywnego  

                                                 
143

 Cele pośrednie określone za Strategią Rozwoju Kraju 2020 



 89 

i zrównoważonego pod względem ekonomicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie 

strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.  

Smart grid w ramach Priorytetu I to m.in. linie, stacje, rozdzielnie, transformatory, łączn iki, 

automatyka i zabezpieczenia, systemy pomiarowe, systemy komunikacji i systemy IT.  W ramach 

obszaru przewiduje się objąć wsparciem budowę inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym  

i demonstracyjnym, poprzez modernizację i rozbudowę systemów dystrybucyjnych niskiego 

i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii „smart” mającą na celu zwiększenie 

możliwości przyłączania OZE oraz ograniczenie strat sieciowych, w tym także zakup i montaż 

inteligentnych układów pomiarowych. Ponadto planuje się, że wsparcie skierowane będzie 

również na sfinansowanie pilotażowych i demonstracyjnych programów zarządzania popytem, 

aplikacji do monitorowania obciążeń poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej oraz działań 

informacyjno-szkoleniowych. Efektem wdrożenia inteligentnych technologii w dystrybucji energii 

elektrycznej będzie zintensyfikowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwiększenia 

efektywności energetycznej poprzez optymalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej,  

a w konsekwencji wpływ na osiągnięcie celów pakietu klimatyczno - energetycznego UE. Z uwagi 

na specyfikę takich projektów przewiduje się, że wsparcie będzie ograniczone do realizacji 

pilotażowych i demonstracyjnych projektów w tym zakresie, głównie na terenach miejskich. 

Dotacje bezzwrotne są w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez operatorów systemu 

dystrybucji, instrumentem zapewniającym ograniczenie podnoszenia opłat przesyłowych 

uczestników rynku energii.  

Ze względu na specyfikę projektów sieciowych, które realizowane są przez ograniczoną liczbę 

podmiotów, projekty dla tego obszaru wyłaniane będą w trybie pozakonkursowym  

i przygotowywane w formie tzw. project pipeline. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  

 budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, 

niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu 

zużycia energii, w tym wymiana transformatorów; 

 kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania 

na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej  

z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, 

 inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy  

w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia 

zużycia energii). 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest głównie dla przedsiębiorców. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, 

grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci 

elektroenergetycznych. 

 

Terytorialny obszar realizacji 

Działania planowane do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego mają istotny wpływ dla 

wszystkich obszarów gospodarki, przekładając się na poprawę efektywności ekonomicznej oraz 

wzrost konkurencyjności. Dotyczy to w szczególności obszarów miejskich, gdzie poprawa 

efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia energii poprawi stabilność dostaw energii do 

odbiorców końcowych. 
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Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

pozakonkursowym. Zastosowanie trybu pozakonkursowego, ze względu na specyfikę obszaru 

wsparcia, umożliwi precyzyjne skierowanie środków na zdiagnozowane potrzeby dotyczące sieci 

elektroenergetycznej (przyłączenia do KSE oraz pilotażowe/demonstracyjne sieci inteligentne). Wybór 

projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć 

w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą 

służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji  celów określonych dla priorytetu 

inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego, poza wsparciem 

bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. Ostateczne rozstrzygnięcie  

o zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zostać objęty 

zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

Nie przewiduje się realizacji dużych projektów w priorytecie inwestycyjnym.  

 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

 
L.p. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa144 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba 
dodatkowych 
użytkowników 

energii 
podłączonych do 

inteligentnych 
sieci 

użytkownicy FS n/d 234286 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych  

dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich 

działań adaptacyjnych i mitygacyjnych 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów dotyczących zwiększenia 

efektywności energetycznej, zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2.. 

                                                 
144

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa

145 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel 
pośredni: 

ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/Eurosta
t 

rocznie 

2. 
Emisja gazów 
cieplarnianyc

h 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 

 

W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do obszarów 

(głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do kwestii związanej  

z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniająca się do 

osiągnięcia celów pakietu energetyczno–klimatycznego 3x20 (w przypadku Polski 2x20 i 1x15%  

w zakresie OZE). 

Mając na uwadze zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla w miastach wskazana jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców  

(w szczególności poprzez modernizację sieci ciepłowniczych) oraz poprawa sprawności 

wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji.  

Inwestycje w sieci ciepłownicze związane są ze zmniejszeniem strat energii powstających  

w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, w efekcie czego prowadzą do poprawy wydajności 

systemu ciepłowniczego. Korzyści inwestycji, poza zwiększeniem efektywności energetycznej,  

to również poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisyjności gospodarki związanej 

m.in. z wymianą źródła ciepła oraz zmniejszeniem awaryjności systemu, a tym samym 

ograniczenie strat ciepła i spadek zużycia wody, co  prowadzi do ograniczenia poziomu kosztów 

eksploatacyjnych. Dodatkowo inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dostaw 

ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej.   

W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się,  

że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez 

wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą; 

 wymiana źródeł ciepła. 

Działania uzupełniające wymienione w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) będą mogły 

otrzymać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych.  Przewiduje się możliwość 

zastosowania instrumentów zwrotnych oraz formuły ESCO przy realizacji takich projektów, 

chociaż nie wyklucza się także możliwości wsparcia poprzez dotacje przy uwzględnieniu zasad 

pomocy publicznej.  

                                                 
145

 Cele pośrednie określone za Strategią Rozwoju Kraju 2020 



 92 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest m.in. dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, administracji rządowej 

oraz podległym jej organom, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom oraz wspólnotom 

mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne  

w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących 

przedsiębiorcami. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, 

grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy wspieranej infrastruktury. 

Terytorialny obszar realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Inwestycje realizowane w ramach 

priorytetu mają istotny wpływ dla wszystkich obszarów gospodarki i będą w istotnej mierze 

zlokalizowane na terenach miejskich. 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym oraz pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru będzie tryb konkursowy, zaś 

tryb pozakonkursowy będzie stosowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione od specyfiki priorytetu inwestycyjnego oraz 

rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowany 

w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których realizacja w znaczny sposób  wpływa  

na  realizację  celów  priorytetu inwestycyjnego. Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki 

(konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania będzie następował  

w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  

realizacji  celów określonych dla priorytetu inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne  

i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  

określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze 

względu na tryb wyboru. 

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący.  

W szczególności projekty z zakresu sieci ciepłowniczych i chłodniczych będą realizowane w trybie 

konkursowym, a w przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym i przygotowane w formie tzw. project pipeline. 

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego, poza wsparciem 

bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. Ostateczne rozstrzygnięcie  

o zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zostać objęty 

zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa146 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Długość 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 

km FS n/d 270 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 
Szacowany spadek 

emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwalentu 

CO2 
FS n/d 125 000 

SL 2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii 

cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów dotyczących zwiększenia 

efektywności energetycznej, zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2. 

Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa

147 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 
Zużycie 
energii 

pierwotnej 
tys. toe 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
96929 2010 

Cel 
pośredni: 

ok. 96 Mtoe 
(2020 rok), 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/Eurosta
t 

rocznie 

2. 
Emisja gazów 
cieplarnianyc

h 

 1990 = 
100 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
88 2010 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia w 
toku 

ewaluacji 

GUS/KOBiZE rocznie 

 

Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym  

z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Poprzez równoczesne 

wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu 

technologicznego (w jednostkach kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW) 

zapewnia się oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu  

z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych. Działania inwestycyjne 

związane z kogeneracją wynikają głównie z wymogów środowiskowych, jednocześnie skutkują 

zwyżką kosztów wytwarzania. Biorąc pod uwagę, że polityka taryfowa ograniczająca możliwości 

wzrostu cen a przez to nie zapewnia rentowności powyższych działań, dlatego też wsparcie 

powinno przynajmniej częściowo rekompensować wzrost kosztów ich utrzymania i obsługi.  

W ramach działań związanych z wysokosprawnym wytwarzaniem w skojarzeniu, przewiduje się, 

że wsparcie skierowane będzie na budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostki 

                                                 
146

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
147

 Cele pośrednie określone za Strategią Rozwoju Kraju 2020 
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wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania 

energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Wspierane będą również projekty 

wykorzystujące OZE. Ponadto planuje się, że wsparcie zostanie skierowane na budowę 

przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła  

w skojarzeniu, w tym i z OZE. W przypadkach takich projektów przewiduje się zastosowanie 

instrumentów zwrotnych, które wezmą pod uwagę istniejące w Polsce dostępne prorynkowe 

mechanizmy wsparcia tego sektora.  

Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  

w skojarzeniu; 

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i c iepła w skojarzeniu 

z OZE; 

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; 

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; 

 budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego 

wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu   

 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, administracji rządowej 

oraz podległym jej organom, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom oraz wspólnotom 

mieszkaniowym, a także przedsiębiorcom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne  

w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących 

przedsiębiorcami. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, 

grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy wspartej infrastruktury. 

Terytorialny obszar realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Inwestycje realizowane w ramach 

priorytetu mają istotny wpływ dla wszystkich obszarów gospodarki i będą w istotnej mierze 

zlokalizowane na terenach miejskich. 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

konkursowym oraz pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru będzie tryb konkursowy, zaś 

tryb pozakonkursowy będzie stosowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji  celów określonych dla 

priorytetu inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  

merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący. 
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Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego, poza wsparciem 

bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej. Ostateczne rozstrzygnięcie  

o zakresie i formie wsparcia zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Przewiduje się, że priorytet inwestycyjny może zos tać objęty 

zasadami pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa148 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

jednostek 
wytwarzania energii 

elektrycznej i 
cieplnej w ramach 
wysokosprawnej 

kogeneracji 

szt. FS n/d 90 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 

Liczba 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

jednostek 
wytwarzania energii 

elektrycznej i 
cieplnej w ramach 
wysokosprawnej 

kogeneracji z OZE 

szt. FS n/d 70 
SL 2014-

2020 
rocznie 

3. 
Szacowany spadek 

emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwalentu 

CO2 
FS n/d 2 000 000 

SL 2014-
2020 

rocznie 

4. 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

odnawialnej 
MW FS n/d 480 

SL 2014-
2020 

rocznie 

5. 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej i 
cieplnej w 
warunkach 

wysokosprawnej 
kogeneracji 

MW FS n/d 966 
SL 2014-

2020  
rocznie 

 

                                                 
148 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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Ramy wykonania
149

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
pośrednia 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnyc

h 

% alokacji 
osi150 

FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 

w toku 
przygotowani

a 

w toku 
przygotowani

a 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Dodatkowa 
zdolność 

wytwarzania 
energii 

odnawialnej 

MW FS 
słabiej/lepie
j rozwinięte 

- 
w toku 

przygotowani
a 

SL 
2014-
2020 

w toku 
przygotowani

a 

Kluczowy etap 
wdrożeniowy – 

w toku 
przygotowania 

- FS 
słabiej/lepie
j rozwinięte 

TAK - 
dane 

instytucj
i 

w toku 
przygotowani

a 

 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Komplementarność z PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 

PO IR wspierał będzie realizację projektów z zakresu B+R prowadzonych  przez jednostki 

naukowe i przedsiębiorstwa. Identyfikacja obszarów wsparcia będzie się odbywała w oparciu 

m.in. o Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań 

naukowych i prac rozwojowych. Pośród 7 pól badawczych wskazanych  w ww. dokumencie, 

znajduje się 3 pola obejmujące szeroko rozumiane zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej,  

tj.  1. Nowe technologie w zakresie energetyki, 4. Nowoczesne technologie materiałowe oraz  

5. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi  

W ramach działań polegających na wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej demarkacja będzie w oparciu  

o moc instalowanej elektrowni / jednostki.  Na poziomie krajowym nie przewiduje się wspieranie 

działań związanych z efektywną dystrybucją ciepła i energii elektrycznej z OZE (m.in. pompy 

ciepła, geotermia, kotłownie, energia wodna, energia słoneczna) oraz działań związanych  

z biopaliwami i biokomponenetami. Działania te są przewidziane do wspierania z poziomu 

regionalnego. W ramach działań promujących efektywność energetyczną i użycie OZE  

w przedsiębiorstwach, podział na poziom krajowy i regionalny będzie opierał się na wielkości 

przedsiębiorstwa (poza systemem doradztwa), tj. przedsiębiorstwa duże będą wspierane  

w ramach interwencji na poziomie krajowym, zaś MŚP na w ramach interwencji na poziomie 

regionalnym. W ramach działań związanych z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE  

w budynkach, podział na poziom krajowy i regionalny będzie oparty o kryterium kwotowe (poza 

systemem doradztwa, które znajdować się będzie w ramach PO IŚ).   

Wsparciem wynikającym z planów gospodarki niskoemisyjnej w zakresie sieci ciepłowniczej  

i chłodniczej objęte będą miasta uwzględniające takie projekty w uprzednio przygotowanych 

                                                 
149

 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 
150

 Na obecnym etapie prac programowych 
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planach gospodarki niskoemisyjnej. Podział pomiędzy poziom krajowy a regionalny w ramach 

działań związanych z kogeneracją będzie opierał się w oparciu o zainstalowaną moc.  

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFRROW – w ramach polityki rolnej realizowane będą inwestycje w OZE 

w gospodarstwach rolnych, przyczyniające się do redukcji kosztów poprzez oszczędność energii 

oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.  

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFMR –nie przewiduje się wsparcia tego typu projektów.   

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z PO Polska Wschodnia –  w ramach tego programu nie przewiduje się 

wsparcia tego typu projektów. 

 

3.2.2. Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 

Zakres interwencji osi priorytetowej  

Cel tematyczny 5. Priorytet inwestycyjny 5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych  

na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe  oraz 

stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się osiągnięcia celu dotyczącego wzmocnienia 

odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenia możliwości 

zapobiegania zagrożeniom naturalnym (głównie powodziom i suszom) i reagowaniu na nie.  

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Pojemność 
obiektów 

małej 
retencji 
wodnej  

dam3 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
740630 2011 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia 
w toku 

ewaluacji 

GUS rocznie 

W ramach osi priorytetowej będą realizowane działania infrastrukturalne nakierowane na 

wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zm ianami klimatu na obszarach miejskich 

oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, gdyż ww. obszary są szczególnie narażone na negatywne 

efekty zmian klimatu. Ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych, wielkopowierzchniowe 

uszczelnienie gruntów oraz duża gęstość zabudowy i zaludniania powodują, że odporność miast 

na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich następstwa jest relatywnie niewielka. Konieczne jest 

więc podjęcie działań, które pozwolą na zwiększenie odporności ośrodków miejskich na 

ekstremalne zjawiska meteorologiczne. Wybrzeże Bałtyku jest natomiast obszarem występowania 

coraz silniejszych sztormów zimowych, które w połączeniu z coraz słabszym rozwojem morskiej 

pokrywy lodowej (wynikającej z ocieplania się klimatu), wzmagają procesy erozyjne i skutkują 

niszczeniem brzegów klifowych i akumulacyjnych. Zasadne jest więc podejmowanie działań 

zmierzających do przeciwdziałania bądź spowalniania powyższych procesów  z ograniczeniem do 

obszarów już zabudowanych oraz z zastrzeżeniem potrzeby zachowania naturalnych procesów 

dynamiki brzegowej. W pierwszej kolejności powinny być realizowane prace z zakresu ochrony 

biotechniczej (ochrona lekka), charakteryzujące się niższymi kosztami oraz tą samą 
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efektywnością co budowle hydrotechniczne (ochrona ciężka). Szczególny nacisk położony 

zostanie również na realizację działań miękkich, promujących zbudowanie odpowiedniej bazy 

wiedzy w zakresie skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, a także reagowania na zagrożenia 

z nimi związane oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i kampanii 

edukacyjnych w tym zakresie.  

W ramach osi priorytetowej będą realizowane także działania nakierowane na zwiększenie 

możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest szczególnie narażona tzn. 

powodzi oraz suszy i reagowaniu na nie. Odbywać się to będzie zarówno poprzez opracowanie 

odpowiednich dokumentów strategicznych i planistycznych jak i działania techniczne . 

Dopełnieniem powyższych działań będą działania podejmowane w obszarze zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem związane z tworzeniem i wdrażaniem efektywnych systemów zarządzania 

ryzykiem oraz w zakresie wsparcia systemu ratowniczego. Uzupełniająco wspierany będzie 

również system monitoringu środowiska.  

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:  

 działania dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami 

pogodowymi i ich następstwami; 

 zabezpieczanie brzegów morskich przed skutkami zmian klimatu z wykorzystaniem metod 

przyrodniczych, opartych na ochronie biotechnicznej, uwzględniających potrzebę 

zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej;  

 prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zmian klimatu i adaptacji do 

nich dla szerokiego grona odbiorców. 

 opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym 

lub krajowym; 

 rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie 

systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii; 

 wsparcie systemu monitorowania środowiska; 

 projekty z zakresu małej retencji realizowane na obszarze więcej niż jednego 

województwa; 

 wsparcie projektów nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa powodziowego  

i przeciwdziałaniu suszy; 

 działania dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń wodnych – pod warunkiem 

zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem 

ich w dokumentach strategicznych przygotowywanych w celu wypełnienia wymogów 

Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, organizacji 

pozarządowych, jednostek naukowych, a także przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących 

usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego  

nie będących przedsiębiorcami. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy 

korzystający z zasobów środowiska. 
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Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W  ramach  osi  priorytetowej  przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których 

realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. 

W przypadku projektów objętych daną osią priorytetową, szczególna uwaga na etapie selekcji 

zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego. Niezależnie  od  

zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne 

kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów będą służyły 

zapewnieniu  efektywnej i  prawidłowej  realizacji  celów określonych  w  osi  priorytetowej.  

Kryteria  będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana 

odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania 

kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru. 

Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej (dotacji). 

Planowane wykorzystanie dużych projektów 

Nie przewiduje się realizacji dużych projektów. 

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Interwencje będą lokalizowane 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z określonych dokumentów o charakterze strategicznym,  

w tym w szczególności Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Uwzględniona zostanie 

również przygotowana wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski, określająca obszary, dla 

których istnieje duże ryzyko powodziowe. Dla tych obszarów będą sporządzone mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Ponadto zostaną wyznaczone obszary narażone na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Uzupełnieniem 

map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego (oba dokumenty będą 

podstawą do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  

i regionów wodnych).  

Wsparcie  podejmowane w ramach osi priorytetowej będzie miało charakter komplementarny do 

inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich i zasadniczo nie będzie wprost nakierowane na 

interwencję na obszarach wiejskich. Ponadto przewiduje się, że inwestycje objęte PO IŚ będą 

istotnie oddziaływać na obszary wiejskie. 
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa151 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Pojemność obiektów małej 

retencji (P) m3 FS n/d 2 500 000 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

2. 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych 

doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

szt. FS n/d 16 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystania zasobów, Priorytet inwestycyjny 6.1 Inwestycje w sektorze gospodarki 

odpadami w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie. 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania  

i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami 

oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury środowiskowej.  

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Udział odpadów 
komunalnych 
zbieranych 

selektywnie w 
masie 

wszystkich 
zebranych 
odpadów 

komunalnych w 
skali kraju w 
ciągu roku 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
10 2011 

cel 
pośredni: 

50152 
(2020 
rok)153 

GUS rocznie 

Pomimo postępu jaki został dokonany w ostatnich latach w obszarze gospodarki odpadami, także 

w zakresie świadomości ekologicznej mieszkańców, konieczny jest wzmożony rozwój 

infrastruktury umożliwiającej zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 

gospodarkę odpadami. W ramach programu będzie wspierany przede wszystkim rozwój systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi mający na celu zastąpienie przeważającego obecnie sposobu 

zagospodarowania tych odpadów (tj. poprzez składowanie) innymi bardziej zrównoważonymi 

metodami. Realizowane będą projekty, w ramach których będą wykorzystywane energetyczne 

właściwości odpadów poprzez termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii wraz z budową 

infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie właściwości materiałowych odpadów . Ponadto 

wdrażane będą niskoodpadowe technologie produkcji w celu zrównoważonego wykorzystania 

zasobów w produkcji przemysłowej. 

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  

 instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji 

palnej wydzielonej z odpadów komunalnych  z odzyskiem energii wraz z infrastrukturą 

                                                 
151 

dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych  
152

 na podstawie zobowiązań wynikających z tzw. ramowej dyrektywy odpadowej  
153

 wartość docelowa dla 2023 roku do ustalenia w toku ewaluacji 
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powiązaną w celu zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi  

w danym regionie; 

 absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności 

procesów produkcji; 

 racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez 

przedsiębiorców. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.  Główną grupą 

docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W  ramach  osi  priorytetowej  przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których 

realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. 

W przypadku projektów objętych daną osią priorytetową, szczególna uwaga na etapie selekcji 

zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego. Niezależnie  od  

zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne 

kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów będą służyły 

zapewnieniu  efektywnej i  prawidłowej  realizacji  celów określonych  w  osi  priorytetowej.  

Kryteria  będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana 

odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania 

kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru. 

Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej, ewentualnie rozważa się wykorzystanie 

zwrotnych form w ramach inwestycji związanych ze spalarniami odpadów. Ostateczne 

rozstrzygnięcie w tym zakresie zostanie podjęte po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 32 

projektu rozporządzenia ogólnego. Pomoc publiczna może występować w przypadku projektów 

związanych z racjonalizacją gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi realizowanych 

przez przedsiębiorców. 

Planowane wykorzystanie dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

 

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Interwencje będą lokalizowane 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z określonych dokumentów o charakterze strategicznym,  

w tym w szczególności krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Wsparcie  

podejmowane w ramach osi priorytetowej zasadniczo nie będzie wprost nakierowane na 

interwencję na obszarach wiejskich niemniej przewiduje się, że inwestycje objęte PO IŚ będą 
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istotnie oddziaływać na obszary wiejskie. Realizowane inwestycje będą w dużej mierze 

zlokalizowane na terenach miejskich.   

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa154 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba 
wybudowanych, 

rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

zakładów 
zagospodarowywania 

odpadów  

szt. FS n/d 6 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 6., Priorytet inwestycyjny 6.2. Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej  

w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie  

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania  

i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami 

oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury środowiskowej.   

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Odsetek 
ludności 

korzystającej z 
oczyszczalni 

ścieków 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
65,7 2011 

wartość 
docelowa 
dla 2023 
roku do 

ustalenia 
w toku 

ewaluacji 

GUS rocznie 

W zakresie poprawy stanu i ilości zasobów wodnych oraz ochrony Morza Bałtyckiego w Polsce 

kluczowe działania, jakie będą podejmowane dotyczą więc ograniczania ładunku zanieczyszczeń 

z sektora komunalnego. W ramach Programu finansowane więc będzie zarówno wybudowanie 

nowej infrastruktury, która przyczyni się do wypełniania zobowiązań unijnych, jak i modernizacja 

istniejących już obiektów m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, podwyższonego 

stopnia oczyszczania lub zwiększenia przepustowości systemu. W związku z intensywną 

rozbudową infrastruktury związanej ze zbieraniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych 

obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu innego niż 

składowanie ich zagospodarowania. Dopuszczalne będzie również wspieranie, w ramach 

kompleksowych projektów, działań związanych z zaopatrywaniem ludności w wodę, w tym 

systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowania strat wody. Wsparcie zostanie skierowana 

także na absorpcję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwiększania efektywności oczyszczania 

ścieków przemysłowych oraz ograniczania zużycia wody w procesach produkcyjnych.  

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 

 kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM,  

w tym wyposażenie ich w: 

 systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; 

                                                 
154

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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 systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych 

projektów); 

 infrastrukturę przetwarzania komunalnych osadów ściekowych; 

 racjonalizacji gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu 

oczyszczania ścieków. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, a także 

przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Główną grupą 

docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W  ramach  osi  priorytetowej  przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których 

realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. 

W przypadku projektów objętych daną osią priorytetową, szczególna uwaga na etapie selekcji 

zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego.  

Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do 

dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu   

o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów będą 

służyły zapewnieniu  efektywnej i  prawidłowej  realizacji  celów określonych  w  osi  priorytetowej.  

Kryteria  będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana 

odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania 

kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru. 

Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej (dotacji). Pomoc publiczna może występować  

w przypadku projektów związanych z racjonalizacją gospodarowania wodą w procesach produkcji 

oraz poprawą procesu oczyszczania ścieków realizowanych przez przedsiębiorców.  

Planowane wykorzystanie dużych projektów 

Na obecnym etapie nie identyfikuje się dużych projektów.  

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Interwencje będą lokal izowane 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z określonych dokumentów o charakterze strategicznym,  

w tym w szczególności KPOŚK, krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. 

Wsparcie  podejmowane w ramach osi priorytetowej zasadniczo nie będzie wprost  nakierowane 

na interwencję na obszarach wiejskich niemniej przewiduje się, że inwestycje objęte PO IŚ będą 

istotnie oddziaływać na obszary wiejskie. Realizowane inwestycje będą w dużej mierze 

zlokalizowane na terenach miejskich.   
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa155 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 

ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RLM FS n/d 2 500 000 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

2. 

Liczba wybudowanych, 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków  

szt. FS n/d 150 
SL 2014-

2020 
rocznie 

3. 

Długość wybudowanej, 
rozbudowanej lub 
zmodernizowanej 

kanalizacji sanitarnej  

km FS n/d 8 000 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Cel tematyczny 6., Priorytet Inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych,  

w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury  

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania  

i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami 

oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury środowiskowej.  

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Obszary Natura 
2000 objęte 

planami zadań 
ochronnych 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
1,22 2011 100 GDOŚ rocznie 

Pomimo stosunkowo bogatych zasobów przyrodn iczych w Polsce, konieczne jest podejmowanie 

dalszych wysiłków w celu przeciwdziałania czynnikom i zjawiskom powodującym spadek 

różnorodności biologicznej. W ramach osi priorytetowej podejmowane będą działania w różnych 

obszarach związanych z ochroną wybranych gatunków i siedlisk na terenach Parków Narodowych 

oraz obszarów Natura 2000. Wspierany będzie również rozwój narzędzi zarządzania obszarami 

cennymi przyrodniczo. Realizowane będą także nowoczesne programy edukacyjne (na poziomie 

regionalnym i ogólnopolskim), stanowiące uzupełnienie powyższych działań, skierowane do 

szerokiego grona odbiorców. 

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 

 ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;  

 utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych 

mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, 

w tym rozwój zielonej infrastruktury;  

 opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi  

w Priorytetowych Rama Działań dla europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000  (PAF) 

oraz w Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej; 

 wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo; 

                                                 
155

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 



 105 

 doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 

(wyłącznie podlegające Parkom Narodowym); 

 prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska  

i efektywnego wykorzystania jego zasobów.  

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, organizacji 

pozarządowych, jednostek naukowych ,a także przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących 

usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego  

nie będących przedsiębiorcami. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy 

korzystający z zasobów środowiska. 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W  ramach  osi  priorytetowej  przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których 

realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. 

W przypadku projektów objętych daną osią priorytetową, szczególna uwaga na etapie selekcji 

zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego. Niezależnie  od  

zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne 

kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów będą służyły 

zapewnieniu  efektywnej i  prawidłowej  realizacji  celów określonych  w  osi  priorytetowej.  

Kryteria  będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana 

odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania 

kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru. 

Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej (dotacji). 

Planowane wykorzystanie dużych projektów 

Na obecnym etapie nie identyfikuje się dużych projektów. 

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Interwencje będą lokalizowane 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z określonych dokumentów o charakterze strategicznym,  

w tym w szczególności: Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016, Krajową strategią ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej . 

Priorytetowymi Ramami Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000 na lata 2014-2020 (PAF). 

Przewiduje się, że inwestycje objęte PO IŚ będą w istotnej mierze zlokalizowane na terenach 

pozamiejskich i będą mogły istotnie oddziaływać na obszary wiejskie. 
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa156 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Powierzchnia 
siedlisk wspartych 

w zakresie 
uzyskania lepszego 

statusu ochrony 

ha FS n/d 99 000 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Cel tematyczny 6. Priorytet Inwestycyjny 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu 

środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych (w tym 

terenów podlegających przekształceniu/konwersji), redukcję zanieczyszczenia powietrza,  

i propagowanie działań służących redukcji hałasu  

 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania  

i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami 

oraz zwiększenie dostępności ludności do infrastruktury ś rodowiskowej.  

W ramach osi priorytetowej będą realizowane zadania związane z ograniczaniem zanieczyszczeń  

generowanych przez przemysł, w szczególności przez instalacje wymagające uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego. Wsparcie będzie kierowane ponadto do przedsiębiorstw 

wprowadzających mniej emisyjne, nowoczesne technologie produkcji skutkujące zmniejszeniem 

emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo działania wpływające na poprawą jakości powietrza na 

obszarach miejskich będą realizowane w ramach sektora energetyki i  transportu. 

W ramach II osi priorytetowej wsparcie zostanie ponadto skierowane na rekultywację obszarów 

zdegradowanych na cele środowiskowe. 

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów:  

 ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych; 

 wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W ramach osi priorytetowej wsparcie przewidziane jest głównie dla jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców 

oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Główną grupą docelową są 

indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska. 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W  ramach  osi  priorytetowej  przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których 

realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. 

W przypadku projektów objętych daną osią priorytetową, szczególna uwaga na etapie selekcji 

zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego. Niezależnie od  
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zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne 

kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projek tów będą służyły 

zapewnieniu  efektywnej i  prawidłowej  realizacji  celów określonych  w  osi  priorytetowej.  

Kryteria  będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana 

odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania 

kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru. 

Planowane wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej. Pomoc publiczna może występować  

w przypadku projektów związanych z ochroną powietrza realizowanych przez dużych 

przedsiębiorców.  

Planowane wykorzystanie dużych projektów 

Na obecnym etapie nie identyfikuje się dużych projektów.  

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Interwencje będą lokalizowane 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z określonych dokumentów o charakterze strategicznym . 

Inwestycje realizowane w ramach osi będą w istotnej mierze zlokalizowane na terenach miejskich.   

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa157 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Łączna 
powierzchnia 

zrekultywowanych 
gruntów 

ha FS n/d 300158 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Ramy wykonania
159

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a regionu 

Wartość 
pośredni

a 

Wartość 
docelow

a 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% alokacji 
osi160 

FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
15,25 100 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Pojemność obiektów 
małej retencji 

m3 FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
1 000 000 2 500 000 

SL 
2014-
2020 

Przewiduje się,  że 
będzie to główny 

typ działań 
wspierany w 

ramach PI 5.2 

Liczba 
wybudowanych, 

rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

zakładów 
zagospodarowywani

a odpadów 

Szt. FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
- 6 

SL 
2014-
2020 

W połączeniu z 
„Liczba 

wybudowanych, 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

oczyszczalni 
ścieków” 

reprezentuje 
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Szacunek na podst. powierzchni Parków Narodowych i części obszarów Natura 2000
 

159
 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 

160
 Na obecnym etapie prac programowych 
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większość alokacji 

Posiadanie decyzji 
środowiskowych i 
lokalizacyjnych161 

przez beneficjentów  
projektów dot. 

zakładów 
zagospodarowywani

a odpadów 

- FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
TAK - 

dane 
instytucj

i 

Specyfika projektów 
infrastrukturalnych 

Liczba 
wybudowanych, 

rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

oczyszczalni 
ścieków 

Szt. FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
- 150 

SL 
2014-
2020 

W połączeniu z 
„Liczba 

wybudowanych, 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 

zakładów 
zagospodarowywani

a odpadów „ 
reprezentuje 

większość alokacji 

Posiadanie decyzji 
środowiskowych i 
lokalizacyjnych162 

przez beneficjentów 
projektów dot. 

budowy, rozbudowy 
lub modernizacji 

oczyszczalni 
ścieków 

- FS 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
TAK - 

dane 
instytucj

i 

Specyfika projektów 
infrastrukturalnych 

 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi  

Cel tematyczny 5: 

Poziom krajowy: mała retencja – projekty realizowane na obszarze więcej niż jedno 

województwa, systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń o zasięgu 

ponadregionalnym, wyposażenie służb ratowniczych (państwowa straż pożarna).  

16 Regionalnych Programów Operacyjnych: mała retencja – projekty na terenie jednego 

województwa, regionalne systemy ostrzegania, wyposażenie służb ratowniczych (ochotnicza straż 

pożarna). 

Cel tematyczny 6: 

Poziom krajowy: 

 kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których uwzględniono 

komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów, zapewniające zintegrowane 

podejście zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym 

ze zobowiązań akcesyjnych. Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie 

w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych 

przez Ministra Środowiska. 
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 tj.: (1) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) dla wszystkich zadań objętych projektem, dla których jest to wymagane oraz (2) posiadanie decyzji 

środowiskowych, dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane 
162

 tj.: (1) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) dla wszystkich zadań objętych projektem, dla których jest to wymagane oraz (2) posiadanie decyzji 

środowiskowych, dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane 
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 kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej  

10 000 RLM. 

 projekty z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowane na obszarach Parków Narodowych 

i obszarów Natura 2000.  

 wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza dla przedsiębiorstw, w tym 

instalacje i urządzenia (np. filtry) do redukcji zanieczyszczeń powietrza (pyłowe, gazowe): 

duże przedsiębiorstwa.  

 rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe. 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych:  

 kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie  przewidziano 

komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów, zapewniające zintegrowane 

podejście zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym 

ze zobowiązań akcesyjnych. 

 kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej  

10 000 RLM. 

 projekty z zakresu ochrony różnorodności biologicznej realizowane na obszarach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

 wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza dla przedsiębiorstw, w tym 

instalacje i urządzenia (np. filtry) do redukcji zanieczyszczeń powietrza (pyłowe, gazowe): 

MŚP. 

 rekultywacja terenów zdegradowanych na cele inne niż środowiskowe. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFRROW, EFR – w ramach polityki rolnej i rybackiej nie przewiduje się 

wsparcia tego typu projektów . 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z PO Polska Wschodnia  –  w ramach tego programu nie przewiduje się 

wsparcia tego typu projektów. 

 

3.2.3.  Oś priorytetowa III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska i ważnej w skali europejskiej 

Zakres interwencji osi priorytetowej 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych  

dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie 

zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 

adaptacyjnych i mitygacyjnych 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego rozwoju 

niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast. 
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Wskaźnik rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość 

docelowa 

Źródło 
danyc

h 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 

Liczba 
przewozów 
pasażerskic

h 
komunikacją 

miejską w 
miastach 

wojewódzkic
h 

mln 
przewozó

w 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

w toku 
przygotowani

a 

w toku 
przygotowani

a 

w toku 
przygotowani

a 
GUS rocznie 

 

Wsparcie transportu publicznego będzie jednym z elementów realizacji działań w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 4.5, wynikających z przygotowanych przez samorządy planów 

gospodarki niskoemisyjnej. W obszarze transportu miejskiego kontynuowane będą działania 

mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu  

i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich 

obszarach funkcjonalnych. Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu 

zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast i obejmujące wszystkie jego 

formy. Przewiduje się wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące 

oddziaływania hałasu/drgań/ zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony 

rozwój układu urbanistycznego i zwiększenie przestrzeni zielonych miasta. Projekty będą realizowane 

według najlepszej środowiskowo spośród badanych racjonalnych opcji ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązania danego problemu komunikacyjnego przy jak najmniejszym wpływie  

na klimat akustyczny i jakość powietrza (w szczególności minimalizacji emisji gazów cieplarnianych). 

Preferowany będzie rozwój transportu szynowego, natomiast w uzasadnionych przypadkach możliwe 

będzie finansowanie innych niskoemisyjnych form transportu miejskiego (np. trolejbus, ekologiczny 

autobus).  Inwestycje będą miały charakter zarówno infrastrukturalny (w tym budowa, przebudowa, 

rozbudowa sieci szynowych, sieci energetycznych, centrów przesiadkowych oraz elementów 

wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów) , 

jak i taborowy, ze wskazaniem na inwestycje kompleksowe, obejmujące obydwa typy projektów. 

Realizowane będą także projekty wzbogacone o pozostałe komplementarne względem 

podstawowej infrastruktury liniowej elementy (inwestycje), w tym ITS, usprawniające 

funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki któremu nastąpi integracja 

infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do 

obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Interwencja krajowa będzie obejmować 

miasta posiadające plany gospodarki niskoemisyjnej, w zakresie nie objętym wsparciem  

w ramach programu dotyczącego Polski Wschodniej. Biorąc pod uwagę zakładane cele 

interwencji, ze środków UE w ramach Programu nie będą realizowane proste remonty, których 

efektem nie będzie radykalna poprawa świadczonych usług w transporcie. Inwestycje  

w programie krajowym będą komplementarne z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi  

w programach regionalnych, dotyczącymi przebudowy infrastruktury miejskiej wyprowadzającej  

z centrów miast indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu zbiorowego  

i wspomagającymi integrację przestrzenną i funkcjonalną poszczególnych podsystemów 

transportowych. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W obszarze transportu miejskiego beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego (w tym 

ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki  organizacyjne i spółki 
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specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz 

przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskiego.  

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i  dotyczyła miast i ich 

obszarów funkcjonalnych, grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni   

i przedsiębiorcy korzystający z miejskiej infrastruktury transportowej i środków transportu 

zbiorowego dofinansowanych ze środków UE. 

Terytorialny obszar realizacji  

W zakresie rozwoju transportu publicznego, wsparcie dedykowane zostanie obszarom 

strategicznej interwencji w ramach programu, jakimi są miasta i ich obszary funkcjonalne. 

Kryterium wsparcia będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów planistycznych (plany 

gospodarki niskoemisyjnej).  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

Trybami wyboru projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie tryb pozakonkursowy oraz tryb 

konkursowy, uzależnione rodzajem wspieranych projektów w danej gałęzi transportu. 

Zastosowanie konkretnego trybu będzie uzależnione od rodzaju projektów, które będą podlegały 

dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej kolejności w stosunku do 

projektów, których realizacja w znaczny sposób wpływa na realizację celu priorytetu 

inwestycyjnego. Niezależnie od zastosowanej ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), 

wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych dla osi 

priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną określone wagi punktowe. Nie przewiduje 

się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru.   

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie dofinansowania. 

Pomoc publiczna może występować w przypadku projektów zakupu/modernizacji taboru dla 

przewoźników świadczących usługi w zakresie transportu pasażerskiego na podstawie 

odpowiednich umów. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu. 

 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa163 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Całkowita długość 
nowych lub 

ulepszonych linii 
tramwajowych i linii 

metra 

km FS n/d 168 
SL 2014-

2020 
rocznie 

                                                 
163

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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2. 

Liczba zakupionych 
lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 

publicznym 
transporcie 
zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

szt. FS n/d 600 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych , Priorytet 

inwestycyjny 7.1 Wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru 

Transportowego (Single European Transport Area) poprzez inwestycje w sieci TEN-T 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego stworzenia 

spójnej, jednolitej sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju, a dodatkowo przyczyni 

się do poprawy stanu krajowych połączeń kolejowych. 

Wskaźniki rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Liczba miast 
wojewódzkich 
włączonych do 

sieci dróg o 
wysokiej 

przepustowości 
(klasy S i A) 

szt. 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
6/18164 2008 

Cel pośredni: 
18/18  

(2020 rok)165 
Wartość 

docelowa 
2023 w toku 

przygotowania 

MTBiGM 
 

rocznie 

2. 

Liczba miast 
wojewódzkich 
włączonych do 

sieci linii 
kolejowych o 

wysokich 
parametrach 

eksploatacyjnych 
(dopuszczających 

prędkość 
pociągów 

pasażerskich co 
najmniej 100 

km/h) 

szt. 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
4/18166 2008 

Cel pośredni: 
18/18 (2020 

rok)167 
Wartość 

docelowa 
2023 w toku 

przygotowania 

MTBiGM 
 

rocznie 

 

Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju 

wymagać będzie skoncentrowania interwencji przede wszystkim na uzupełnianiu luk na głównych 

szlakach (magistralach) kolejowych w TEN-T, dzięki czemu największe miasta zostaną połączone 

siecią nowoczesnych linii kolejowych. Inwestycje będą obejmować modernizację i rehabilitację
168

 

istniejących szlaków kolejowych, w szczególności w sieci TEN-T przy zapewnieniu pełnej 

zgodności prowadzonych działań z parametrami technicznymi wymaganymi dla infrastruktury 

kolejowej. Rehabilitacja, zgodnie z nowymi wytycznymi TEN-T, jest procesem, którego rezultatem 

jest przywrócenie pierwotnych parametrów konstrukcyjnych istniejącej infrast ruktury kolejowej 

skutkujące osiągnięciem długotrwałej poprawy jakości tej infrastruktury (takie prace nie obejmują 

                                                 
164

 Za Strategią Rozwoju Transportu 2020 (jako równoważnik przyjęto wskaźnik „Połączenie miast wojewódzkich drogami 

ekspresowymi lub autostradami”) 
165

 j.w., łącznie z P.I. osi priorytetowej nr IV 
166

 Za: Strategią Rozwoju Transportu 2020 (jako równoważnik przyjęto wskaźnik „liczba ośrodków wojewódzkich połączonych 

liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h”) 
167

 j.w., łącznie dla P.I. 7.1 i 7.4. 
168 

Definicja wraz z rozróżnieniem między modernizacją zgodna z definicją wskazaną w Dokumencie Implementacyjnym do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
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bieżącego utrzymania). Obok modernizacji i rehabilitacji, przewiduje się również budowę 

wybranych odcinków linii.  

Ponadto realizowane będą prace obejmujące budowę i modernizację systemów zasilania 

trakcyjnego, sterowania ruchem kolejowym, inwestycje w infrastrukturę systemów 

usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi, poprawę stanu 

technicznego obiektów inżynieryjnych, zakup sprzętu do utrzymania linii kolejowych oraz zakup 

sprzętu do utrzymania i poprawy bezpieczeństwa na liniach kolejowych.  

Kontynuowane będzie wprowadzanie na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego 

Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), służącemu zapewnieniu interoperacyjności 

kolei, prowadzenia ruchu z prędkościami ponad 160 km/h oraz poprawie bezpieczeństwa na kolei. 

W tym celu realizowane będą również projekty dotyczące likwidacji miejsc niebezpiecznych (m.in. 

poprawa stanu przejazdów kolejowych), a także doposażające służby ratownicze (ratownictwo 

techniczne). 

Kontynuowane będą projekty w zakresie modernizacji infrastruktury dworców i przystanków 

kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań 

technicznych związanych z obsługa osób z ograniczoną mobilnością) .  

Istotnym uzupełnieniem inwestycji na liniach kolejowych będą inwestycje mające na celu 

unowocześnienie (modernizacja i zakup) taboru kolejowego. Realizowane będą również 

inwestycje infrastrukturalne na liniach towarowych, na których parametry techniczne (w tym  

w szczególności prędkość) są nie odpowiadają potrzebom współczesnych przewoźników oraz 

taborowe ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby tych segmentów rynku przewozowego,  

w których transport kolejowy może odgrywać istotną rolę w średniej i dłuższej perspektywie 

czasu. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne będą ukierunkowane również na poprawę 

dostępności portów morskich oraz poprawę stanu i rozwój infrastruktury intermodalnej , a także 

wzrost jej przepustowości. 

W obszarze infrastruktury transportu drogowego realizowane w Programie będą projekty, których 

efektem będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości  pozwalającej na 

skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu wszystk ich miast wojewódzkich, w tym 

zakończenie budowy głównych dróg wylotowych z Warszawy. Budowane , przebudowywane lub 

rozbudowywane odcinki dróg ze środków Funduszu Spójności w osi III będą znajdowały się  

w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, przyczyniając się tym samym do poprawy 

spójności terytorialnej w skali europejskiej. Środki unijne w ramach programu krajowego zostaną 

skoncentrowane na budowie dróg ekspresowych, budowa autostrad zostanie zakończona ze 

środków krajowych, natomiast drogi niższych niż krajowe kategorii będą finansowane  

z programów regionalnych. W ciągach inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub 

rozbudowę dróg ekspresowych, realizowane będą również obwodnice miast. Dla usprawnienia 

metod zarządzania ruchem drogowym, w szczególności na drogach o dużym natężeniu ruchu, 

wykorzystywane będą systemy ITS, które przyczynią się nie tylko do usprawnienia warunków 

ruchu, ale dzięki przekazywanym informacjom o stanie ruchu, także do zwiększenia jego 

bezpieczeństwa. Interwencja w ramach osi ukierunkowana będzie również na inwestycje 

dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na sieci TEN -T oraz poza siecią 

TEN-T, obejmujące zarówno inwestycje infrastrukturalne (engineering), doposażenie jednostek 

nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) (enforcement + 

emergency), jak również organizacje kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym (education), 

wynikających m.in. z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020. 

W ramach wsparcia rozwoju transportu lotniczego realizowane projekty będą miały na celu 

poprawę przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych, zwiększenie przepustowości przestrzeni 
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powietrznej oraz poprawę bezpieczeństwa. Będą obejmowały inwestycje w infrastrukturę 

nawigacyjną i łączności portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T, służące usprawnieniu 

zarządzania przepływami ruchu lotniczego w około lotniskowej przestrzeni powietrznej oraz  

w samym porcie. Ponadto realizowane będą projekty/projekt na rzecz wdrożenia inicjatyw 

związanych z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną (ang. Single European Sky – SES), 

których beneficjentem będzie krajowy organ zarządzania ruchem lotniczym. Dzięki temu możliwe 

będzie zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej 

zgodnej ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa, a także zwiększenie poziomu  

i bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przy jednoczesnym 

ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym.
169

 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W sektorze drogowym beneficjentem będzie zarządca k rajowej infrastruktury drogowej.  

W sektorze kolejowym beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) 

oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych. W obszarze transportu 

lotniczego beneficjentami będą podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci TEN -T 

oraz krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną. Ponadto, dla działań w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa w ww. gałęziach transportu beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo 

techniczne) oraz organy administracji i instytuty badawcze działające w obszarze bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju 

grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający  

z dofinansowanej środkami UE infrastruktury transportowej w sieci TEN-T. 

Terytorialny obszar realizacji  

W zakresie budowy sieci drogowej i kolejowej spójnej z siecią TEN-T wsparcie ma charakter 

horyzontalny i dotyczy całego kraju. W pierwszym rzędzie wsparcie będzie skierowane do 

obszarów wymagających dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie 2007 -

2013. Budowa połączeń transportowych zwiększających dostępność do polskich ośrodków 

wzrostu będzie wypełniała założenia Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wzmocnienia 

infrastruktury transportowej służącej poprawie możliwości rozwojowych miast w relacjach 

krajowych oraz europejskich.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie tryb 

pozakonkursowy, zaś tryb konkursowy będzie stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem 

wspieranych projektów w danej gałęzi transportu. 

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów zidentyfikowanych w dokumentach 

strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu (project pipeline  

w Dokumencie Implementacyjnym). Taka ścieżka wyboru umożliwi precyzyjne skierowanie środków 

na zdiagnozowane potrzeby dotyczące podstawowej sieci transportowej kraju oraz przyczyni się  

w optymalny sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej. W pozostałych przypadkach będzie miał 

zastosowanie tryb konkursowy. 

                                                 
169

 Z uwagi na charakter wsparcia krajowego (bezpieczeństwo ruchu lotniczego w sieci TEN-T), działania te zaliczono do 

priorytetu inwestycyjnego 7.1 odwołującego się do sieci TEN-T, a nie do priorytetu inwestycyjnego 7.3 finansującego rozwój  

m. in. infrastruktury lotniskowej. 
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Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od rodzaju projektów, które będą podlegały 

dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do 

projektów, których realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  priorytetu 

inwestycyjnego. Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), 

wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji celów określonych dla osi 

priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje 

się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie dofinansowania. 

Pomoc publiczna może występować w przypadku transportu kolejowego (dot. projektów 

zakupu/modernizacji taboru) dla podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 

publicznych w transporcie zbiorowym. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa170 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Całkowita długość 

nowych dróg, z 
czego: TEN-T 

km FS n/d 820 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 
linii kolejowych (z 

czego TEN-T) 

km FS n/d 503171 
SL 2014-

2020 
rocznie 

3. 

Liczba 
zakupionych/ 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 

kolejowego 

szt. FS n/d 1103172 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet 

inwestycyjny 7.3 Rozwój przyjaznych dla środowiska, w tym „cichych” (low-noise)  

i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty , 

połączenia multimodalne i infrastrukturę lotniskową w celu promowania zrównoważonej 

regionalnej i lokalnej mobilności 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego rozwoju 

przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów, poprzez stworzenie spójnej sieci 

śródlądowych dróg wodnych o wysokich parametrach, poprawę konkurencyjności portów morskich i 

                                                 
170

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych  
171

 Łącznie dla PI 7.1 i 7.4. 
172

 j.w. 
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transportu intermodalnego, a dodatkowo przyczyni się do stworzenia spójnej, jednolitej sieci 

transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju. 

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Potencjał 
przeładunkowy 

portów 
morskich 

mln ton 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
55173 2010 

Cel pośredni: 
60174 (2020 

rok), 
Wartość 

docelowa 2023 
w toku 

opracowywania 

GUS rocznie 

 

W obszarze żeglugi śródlądowej realizowane będą projekty służące ujednoliceniu parametrów 

eksploatacyjnych dróg wodnych poprzez usuwanie tzw. „wąskich gardeł” oraz poprawie 

bezpieczeństwa żeglugi. Obejmować będą inwestycje o charakterze liniowym jak i punktowym: 

modernizacje dróg wodnych wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, prace 

dotyczące zabudowy regulacyjnej swobodnie płynącej rzeki, modernizacje stopni wodnych, 

przebudowy obiektów węzłów wodnych, modernizacje budowli hydrotechnicznych (w tym m.in. 

śluz i jazów) i kanałów, budowę infrastruktury postojowo-cumowniczej i granicznej, nowe 

oznakowanie szlaku żeglownego. 

Niezbędne będzie także kontynuowanie programu wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS) 

na transgranicznym odcinku Odry, aby wzmocnić międzynarodową rolę Dolnej Odry w systemie 

transportowym pogranicza polsko-niemieckiego. Interwencja będzie skoncentrowana przede 

wszystkim na Odrzańskiej Drodze Wodnej w celu podniesienia jej parametrów na wybranych 

odcinkach do III klasy wodnej, a także na innych rzekach w celu przystosowania połączenia 

wodnego śródlądowego Odra – Wisła – Zalew Wiślany (E-70) do wymogów co najmniej II klasy 

żeglowności. Działania na śródlądowych drogach wodnych będą realizowane pod warunkiem 

zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym z uwzględnieniem ich  

w dokumentach strategicznych przygotowywanych w celu wypełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy 

wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 

Zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich służyć będą projekty na rzecz poprawy 

infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nabrzeżowej. Inwestycje dotyczące 

infrastruktury dostępu od strony morza będą obejmowały modernizację wejść do portów, modernizację 

i pogłębienie torów wodnych wraz z umocnieniami brzegowymi,  torów podejściowych, falochronów 

osłonowych umożliwiających bezpieczne wejście do portów większych niż dotychczas statków, w tym 

największych jakie mogą wejść na Bałtyk. Inwestycje dotyczące infrastruktury portowej, służące 

zwiększeniu zakresu świadczonych usług oraz szybkości obsługi, będą obejmować budowę  

i modernizację nabrzeży i pirsów, budowę i modernizację terminali promowych, pogłębienie basenów 

portowych, torów wodnych i przebudowę obrotnic portowych, rozbudowę i modernizację wewnętrznej 

sieci drogowej i kolejowej w portach.  Projekty służące poprawie dostępności do portów od strony 

lądu będą obejmowały przebudowę układu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) 

wyprowadzającego ruch z portów. Realizowane będą także projekty umożliwiające ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska przez statki, projekty uwzględniające zakup /modernizację floty 

specjalistycznej służącej poprawie bezpieczeństwa żeglugi, budowę i modernizację systemów 

GMDSS i VTS oraz systemów oznakowania nawigacyjnego, jak również projekty z zakresu 

ratownictwa morskiego (w tym budowa, modernizacja i doposażenie służb ratunkowych Służby SAR). 
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 Za: Strategia Rozwoju Transportu 2020  
174

 j.w. 
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Z uwagi na interdyscyplinarny charakter transportu intermodalnego podstawowym działaniem 

wspierającym jego rozwój będzie modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, 

wykorzystywanej w systemie tych przewozów (usytuowanej na sieci AGTC  oraz na kolejowej sieci 

towarowej TEN-T), realizowana w ramach działania poświęconego interwencji w sektorze 

kolejowym. W ramach interwencji skierowanych na rzecz rozwoju transportu intermodalnego 

przewidziane będą projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy istniejących terminali, a także 

zwiększenia ich liczby, w tym terminale intermodalne położone w centrach logistycznych i portach 

morskich. Wdrażane będą systemy telematyczne i satelitarne, dostarczające użytkownikom 

informacji w czasie rzeczywistym o aktualnym miejscu przewożonego ładunku, a przez to 

optymalizujące i sterujące procesami transportowymi, które przyczynią się do skrócenia czasu 

dostawy oraz ograniczenia zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków. Projekty będą 

dotyczyły również zakupu i modernizacji specjalistycznego taboru kolejowego (lokomotywy  

i wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w kontenerach. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W sektorze intermodalnym beneficjentami będą operatorzy terminali intermodalnych  

i przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zak resie 

transportu intermodalnego. W przypadku transportu wodnego śródlądowego beneficjentami będą 

organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych 

drogach wodnych, a morskiego zarządy portów, urzędy morskie, służby ratownictwa morskiego 

oraz zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich.  Ponadto, dla 

działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ww. gałęziach transportu beneficjentami będą służby 

ratownicze (ratownictwo techniczne). 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju 

grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający  

z dofinansowanej środkami UE infrastruktury transportowej (kolejowej/intermodalnej, wodnej 

śródlądowej, morskiej). 

Terytorialny obszar realizacji  

W zakresie budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej/intermodalnej, wodnej śródlądowej  

i morskiej (porty morskie) wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju.  

W pierwszym rzędzie wsparcie będzie skierowane do obszarów wymagających dokończenia 

inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie 2007-2013.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie tryb 

pozakonkursowy, zaś tryb konkursowy będzie stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem 

wspieranych projektów w danej gałęzi transportu. 

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów zidentyfikowanych w dokumentach 

strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu (project pipeline  

w Dokumencie Implementacyjnym). Taka ścieżka wyboru umożliwi precyzyjne skierowanie środków 

na zdiagnozowane potrzeby dotyczące podstawowej sieci transportowej kraju oraz przyczyni się  

w optymalny sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej. W pozostałych przypadkach będzie miał 

zastosowanie tryb konkursowy. 

Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od rodzaju projektów, które będą podlegały 

dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowany w pierwszej  kolejności w stosunku do 

projektów, których realizacja w znaczny sposób  wpływa  na  realizację  celów  priorytetu 
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inwestycyjnego. Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), 

wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji celów określonych dla osi 

priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. Nie przewiduje 

się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze względu na tryb wyboru.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie dofinansowania. 

Pomoc publiczna może występować w przypadku projektów transportu intermodalnego dla 

przedsiębiorców wykonujących lub zamierzających wykonywać działalność gospodarczą  

w zakresie transportu intermodalnego oraz w przypadku transportu morskiego w dziedzinie 

projektów dot. rozbudowy terminali i nabrzeży w portach morskich realizowanych przez zarządy 

portów morskich. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa175 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Długość 
zbudowanych lub 

zmodernizowanych 
nabrzeży w portach 

morskich 

mb FS n/d 7957 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 

Długość 
zmodernizowanych 

torów wodnych 
(podejściowych) 

km FS n/d 8 
SL 2014-

2020 
rocznie 

 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych , Priorytet 

inwestycyjny 7.4 Rozwój i rehabilitacja
176

 kompleksowego, nowoczesnego  

i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego poprawy stanu 
krajowych połączeń kolejowych i systemu kolejowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, 
a dodatkowo przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego  
w obsłudze mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast.  

 

 

 

                                                 
175

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
176

 Definicja wraz z rozróżnieniem między modernizacją zgodna z definicją wskazaną w Dokumencie Implementacyjnym do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
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Wskaźniki rezultatu:
177

 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość 

docelowa
178

 
Źródło 
danych 

Częstotliwo
ść pomiaru 

1. 

Liczba 
przewozów 

pasażerskich 
komunikacją 

miejską w 
miastach 

wojewódzkich 

mln 
przewozó

w 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

w toku 
przygotowan

ia 

w toku 
przygotowan

ia 

w toku 
przygotowan

ia 
GUS rocznie 

2. 

Liczba miast 
wojewódzkich 
włączonych do 

sieci linii 
kolejowych o 

wysokich 
parametrach 

eksploatacyjny
ch 

(dopuszczający
ch prędkość 

pociągów 
pasażerskich 
co najmniej 
100 km/h) 

szt. 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

4/18179 2008 

Cel 
pośredni: 

18/18 (2020 
rok)180 

Wartość 
docelowa 

2023 w toku 
przygotowan

ia 

MTBiG

M 
 

rocznie 

 

Wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T będzie dotyczyło infrastruktury linii kolejowych  

zarządzanych przez PLK, służących przewozom pasażerskim jak i istotnych z punktu widzenia 

towarowego ruchu kolejowego oraz infrastruktury i taboru przewoźników działających na 

obszarach funkcjonalnych miast (koleje miejskie, metro). Realizacja wybranych odcinków linii 

kolejowych przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej województw i dostępności do 

regionalnych ośrodków miejskich.  

Ze względu na znaczenie pasażerskich przewozów kolejowych w obszarze ciążenia metropolii 

(uznanych za perspektywiczne), realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w rozwój systemu 

kolei miejskiej oraz metra na tych obszarach. Przewiduje się realizację inwestycji w odniesieniu 

zarówno do infrastruktury liniowej (podstawowej i systemów sterowania ruchem) i punktowej 

(przystanki kolejowe, dworce przesiadkowe) jak i taboru kolejowego.  Poza siecią TEN-T 

realizowane będą także pozostałe typy inwestycji kolejowych wskazane w opisie PI 7.1. Typ 

prowadzonych prac (modernizacja, rehabilitacja, budowa nowej infrastruktury) będzie uzależniony 

od specyfiki danego odcinka, jego stanu i parametrów technicznych oraz roli i znaczenia  

w regionalnym i miejskim układzie transportowym. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W obszarze transportu miejskiego (kolej miejska) beneficjentami będą jednostki samorządu 

terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej 

transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu 

pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. W obszarze transportu kolejowego 

poza miastami (linie poza siecią TEN-T) beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej 

(w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych. 

                                                 
177

 Z uwagi, ze interwencja w priorytecie inwestycyjnym 7.4 dotyczy systemu kolejowego na liniach kolejowych poza TEN-T 

oraz kolei miejskich, będzie się ona przyczyniała do osiągnięcia rezultatów określonych dla priorytetów inwestycyjnych 7.1 i 4.5. 
178

 Cele pośrednie określone za Strategią Rozwoju Transportu 
179

 Za: Strategią Rozwoju Transportu 2020 (jako równoważnik przyjęto wskaźnik „liczba ośrodków wojewódzkich połączonych 

liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h”) 
180

 j.w., łącznie dla P.I. 7.1 i 7.4. 
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Ponadto, dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei beneficjentami będą służby 

ratownicze (ratownictwo techniczne). 

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju 

grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający  

z infrastruktury kolejowej i środków kolejowego transportu zbiorowego dofinansowanych ze 

środków UE. 

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. W pierwszym rzędzie wsparcie 

będzie skierowane do obszarów wymagających dokończenia inwestycji infrastrukturalnych 

podjętych w okresie 2007-2013. Budowa połączeń transportowych zwiększających dostępność do 

polskich ośrodków wzrostu będzie wypełniała założenia Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie 

wzmocnienia infrastruktury transportowej służącej poprawie możliwości rozwojowych miast 

w relacjach krajowych oraz europejskich.  

W zakresie rozwoju kolejowego transportu publicznego, wsparcie dedykowane zostanie obszarom 

strategicznej interwencji w ramach programu, jakimi są miasta i ich obszary funkcjonalne. 

Kryterium wsparcia będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów planistycznych (plany 

gospodarki niskoemisyjnej).  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

Przewidywanym trybem wyboru projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie tryb 

pozakonkursowy, który będzie miał zastosowanie do projektów zidentyfikowanych w dokumentach 

strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu (project pipeline  

w Dokumencie Implementacyjnym), a także w dokumentach miast i ich związków związanych 

z rozwojem transportu niskoemisyjnego. Taka ścieżka wyboru umożliwi precyzyjne skierowanie 

środków na zdiagnozowane potrzeby dotyczące podstawowej sieci transportowej kraju oraz przyczyni 

się w optymalny sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji celów określonych dla osi 

priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie bezzwrotnej (dotacji). 

Pomoc publiczna może występować w przypadku transportu kolejowego (dot. projektów 

zakupu/modernizacji taboru) dla podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 

publicznych w transporcie zbiorowym. 

 Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

 

 

 

 



 121 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa181 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Całkowita długość 
nowych lub 

ulepszonych linii 
tramwajowych i linii 

metra 

km FS n/d 6 
SL 2014-

2020 
rocznie 

2. 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 
linii kolejowych (z 

czego TEN-T) 

km FS n/d 503182 
SL 2014-

2020 
rocznie 

3. 

Liczba zakupionych/ 
zmodernizowanych 

jednostek taboru 
kolejowego 

szt. FS n/d 1103183 
SL 2014-

2020 
rocznie 

4. 

Liczba zakupionych 
lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 

publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 

miejskiej 

szt. FS n/d 102 
SL 2014-

2020 
rocznie 

Ramy wykonania
184

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
pośrednia 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% alokacji 
osi185 

FS 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

w toku 
przygotowani

a 

w toku 
przygotowani

a 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Całkowita 
długość nowych 
dróg, z czego: 

TEN-T 

km FS 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 820 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Całkowita 

długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanyc
h linii kolejowych 
(z czego TEN-T)” 

reprezentuje 
większość 

alokacji 

Opracowanie 
Studiów 

Wykonalności dla 
wszystkich 

projektów budowy 
nowych dróg 

- FS 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

TAK - 
Dane 

instytucj
i 

Specyfika 
projektów 
liniowych 

Całkowita 
długość 

przebudowanych 
lub 

zmodernizowanyc
h linii kolejowych 
(z czego TEN-T) 

km FS 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 503 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Całkowita 

długość nowych 
dróg, z czego: 

TEN-T” 
reprezentuje 
większość 

alokacji 

                                                 
181

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 

182
 Łącznie dla P.I. 7.1 i 7.4. 

183
 Łącznie dla P.I. 7.1 i 7.4. 

184
 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 

185
 Na obecnym etapie prac programowych 
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Wykonanie 
inwentaryzacji 
przyrodniczych 
dla wszystkich 
projektów dot. 

przebudowy lub 
modernizacji linii 

kolejowych 

- FS 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

TAK - 
Dane 

instytucj
i 

Specyfika 
kolejowych 
projektów 
liniowych 

 

Demarkacja z pozostałymi programami  

W osi III projekty w sieci TEN-T realizowane będą wyłącznie na poziomie krajowym. W przypadku 

pozostałych projektów: 

 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi  – linie kolejowe  

i infrastruktura dworcowa o znaczeniu regionalnym,  której zarządcą jest samorząd lub PKP PLK SA 

oraz zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich, transport miejski 

w miastach wojewódzkich (projekty realizowane w formule Z integrowanych Inwestycji 

Terytorialnych) i pozostałych ośrodkach miejskich, lokalne i regionalne porty morskie i rzeczne 

 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFMR – w ramach polityki rybackiej nie przewiduje się wsparcia tego 

typu projektów. 

 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z PO Polska Wschodnia – linie kolejowe w Polsce Wschodniej, transport 

miejski w obszarach funkcjonalnych 5 miast wojewódzkich w Polsce Wschodniej. 

 

3.2.4. Oś priorytetowa IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci 
europejskiej 

W ramach osi IV zawarto interwencje dla różnych kategorii regionów, ponieważ wybrane do realizacji 

projekty drogowe będą zlokalizowane na terenie całego kraju. Wynika to z istniejących potrzeb  

w zakresie poprawy dostępności ośrodków do sieci TEN-T, wyprowadzania ruchu z miast oraz 

poprawy bezpieczeństwa drogowego, które występują na terenie całego kraju, niezależnie od kategorii 

regionu. W warunkach polskich krajowa sieć drogowa jest rozwijana z poziomu centralnego,  

a istniejące różnice jej rozwoju i stanu technicznego oraz wynikające z tego potrzeby i wyzwania nie 

są zależne od położenia na obszarze danego województwa. Także dostępność ośrodków miejskich, 

skala (natężenie) przebiegających przez nie strumieni ruchu drogowego (w tym zwłaszcza 

tranzytowego) i wynikający z tego poziom bezpieczeństwa, stanowią problem niezależnie od 

położenia w granicach administracyjnych poszczególnych województw, zakwalifikowanych do 

określonej kategorii regionów. Dlatego efekt zwiększenia dostępności transportowej wymaga 

kompleksowego podejścia i działań w obrębie regionów niezależnie od ich kategorii. Dostępność 

transportowa sieci jest zależna od interwencji na całym obszarze kraju. Inwestycje w tym zakresie 

mają wpływ nie tylko na rozwój danego regionu lecz na rozwój całej sieci. Aby uzyskać efekt 

zwiększenia dostępności dla innych regionów niezbędne może być zlokalizowanie inwestycji na 

obszarze województwa mazowieckiego, stanowiącego region odrębnej kategorii od pozostałych. 

Dlatego, by nie ograniczać terytorialnie udzielanego wsparcia, oś priorytetowa odnosi się do 

przestrzeni całego kraju obejmującej różne kategorie regionów. 

Zakres interwencji osi priorytetowej 
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Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet 

inwestycyjny 7.1 Wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru 

Transportowego (Single European Transport Area) poprzez inwestycje w sieci TEN-T 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego stworzenia 

spójnej, jednolitej sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju. 

Wskaźniki rezultatu: 

L.p
. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Kategoria 
regionu 

Wartoś
ć 

bazowa 

Rok 
bazow

y 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 

Liczba miast 
wojewódzkich 
włączonych do 

sieci dróg o 
wysokiej 

przepustowośc
i (klasy S i A) 

szt. 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

6/18186 2008 

Cel pośredni: 
18/18187 

(2020 rok) 
Wartość 

docelowa 
2023 w toku 
przygotowani

a 

MTBiG

M 
 

rocznie 

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą projekty budowy dróg eksp resowych na 

sieci kompleksowej TEN-T, niezbędne do dokończenia tworzenia w pełni spójnej krajowej sieci 

drogowej o najwyższych parametrach. Dodatkowa względem działań inwestycyjnych w osi III 

interwencja ze środków EFRR jest niezbędna by w perspektywie finansowej 2014-2020 nastąpiło 

domknięcie realizacji głównych ciągów komunikacyjnych na parametrach dróg ekspresowych. 

Realizowane typy projektów (inwestycji) będą analogiczne jak w przypadku interwencji drogowych 

w osi III na sieci TEN-T.  

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

W sektorze drogowym beneficjentem będzie zarządca krajowej infrastruktury drogowej.  

Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju 

grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający  

z dofinansowanej środkami UE infrastruktury transportowej w sieci kompleksowej TEN-T. 

Terytorialny obszar realizacji  

W zakresie budowy sieci drogowej spójnej z siecią kompleksową TEN-T wsparcie ma charakter 

horyzontalny i dotyczy całego kraju. W pierwszym rzędzie wsparcie będzie skierowane do 

obszarów wymagających dokończenia inwestycji infrastrukturalnych podjętych w okresie 2007 -

2013. Budowa połączeń transportowych zwiększających dostępność do polskich ośrodków 

wzrostu będzie wypełniała założenia Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wzmocnienia 

infrastruktury transportowej służącej poprawie możliwości rozwojowych miast w relacjach 

krajowych oraz europejskich.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania 

Przewidywanym trybem wyboru projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie tryb 

pozakonkursowy. Będzie on miał zastosowanie do projektów zidentyfikowanych w dokumentach 

strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu (project pipeline  

w Dokumencie Implementacyjnym). Taka ścieżka wyboru umożliwi precyzyjne skierowanie środków 

                                                 
186

 Za: Strategią Rozwoju Transportu 2020 (jako równoważnik przyjęto wskaźnik „połączenie miast wojewódzkich drogami 

ekspresowymi lub autostradami”) 
187

 J.w., łącznie z P.I. osi priorytetowej nr III 
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na zdiagnozowane potrzeby dotyczące podstawowej sieci transportowej kraju oraz przyczyni się  

w optymalny sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji celów określonych dla osi  

priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym 

zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe.  

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie bezzwrotnej (dotacji). 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego prioryte tu. 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa188 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Całkowita długość 

nowych dróg, z 
czego: TEN-T 

km EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
234 

SL 2014-
2020 

rocznie 

 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych , Priorytet 

inwestycyjny 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia 

dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią podstawowych połączeń 

drogowych.   

Wskaźniki rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazo
wy 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Częstotli
wość 

pomiaru 

1. 

Dostępność 
transportowa 

miast 
objętych 

wsparciem 
(na 

podstawie 
WMDT) 

 syntetyczna 
miara 

wzajemnej 
potencjalnej 
dostępności 

czasowej 
węzłów 

transportowych 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

do 
uzupełnie

nia na 
dalszym 
etapie 
prac 

do 
uzupe
łnieni
a na 

dalszy
m 

etapie 
prac 

do 
uzupełnieni

a na 
dalszym 

etapie prac 

MRR 

Do 
uzupełnie

nia na 
dalszym 
etapie 
prac 

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego planuje się realizację projektów drogowych związanych  

z: połączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i drogi krajowe poza  

TEN-T), odciążeniem miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice, drogi wylotowe  

z miast). Projekty będą realizowane przede wszystkim na drogach zarządzanych przez Generalną 

                                                 
188

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
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Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Będą one uzupełniane o inwestycje z zakresu montażu 

infrastruktury monitoringu i zarządzania ruchem (ITS)  oraz systemów poprawiających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Osiągnięcie efektu sieciowego w ramach krajowej sieci TEN-T nie będzie możliwe bez połączenia 

ośrodków miejskich, szczególnie ośrodków wojewódzkich drogami łączącymi z tą siecią.  

W związku z powyższym w uzupełnieniu do budowy dróg ekspresowych w głównych ciągach 

transportowych (realizowanych w priorytecie inwestycyjnym 7.1 osi III i IV Programu) zakłada się 

realizację wybranych odcinków dróg ekspresowych i krajowych stanowiących elementy łączące 

ośrodki miejskie z siecią TEN-T.  

Budowa obwodnic i dróg wylotowych z miast zostanie zaadresowana do tych miast, w których 

zidentyfikowano m. in. znaczne obciążenie infrastruktury drogowej przebiegającym przez nie 

ruchem ciężkim, brak alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego , ograniczoną 

przepustowość istniejącej infrastruktury służącej wyprowadzeniu ruchu z miast. Budowa obwodnic 

i tras wylotowych umożliwi wyprowadzenie nadmiernego ruchu tranzytowego z miast  

o nieprzystosowanej do tego infrastruktury drogowej, przyczyniając  się do poprawy płynności 

ruchu drogowego i ograniczenia generowanych przez transport kosztów środowiskowych, w tym 

redukcji emisji CO2, społecznych i ekonomicznych, co w efekcie przełoży się na poprawę 

bezpieczeństwa i jakości życia w miastach.  

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

Głównym beneficjentem realizowanych projektów będzie zarządca krajowej infrastruktury 

drogowej. Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego 

kraju, grupami docelowymi wsparcia  będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający 

z infrastruktury drogowej. 

Terytorialny obszar realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. Będzie skierowane do obszarów na 

drogowej sieci kompleksowej TEN-T wymagających dokończenia inwestycji podjętych w okresie 

2007-2013, a także do obszarów wymagających realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących 

poprawie dostępności miast i regionów do sieci transeuropejskiej. Realizacją projektów na rzecz 

budowy spójnej sieci transportowej wzmocni możliwości rozwojowe krajowych ośrodków wzrostu 

(głównie miast wojewódzkich). W ramach osi priorytetowej przewiduje się wydzielenie specjalnej 

puli środków przeznaczonej na wsparcie województwa mazowieckiego.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W ramach osi priorytetowej przewiduje  się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów zidentyfikowanych w dokumentach 

strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu (project pipeline  

w Dokumencie Implementacyjnym). Taka ścieżka wyboru umożliwi precyzyjne skierowanie środków 

na zdiagnozowane potrzeby dotyczące podstawowej sieci transportowej kraju oraz przyczyni się  

w optymalny sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej. W pozostałych przypadkach będzie miała 

zastosowanie tryb konkursowy. 

Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione  od specyfiki priorytetu inwestycyjnego oraz 

rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu. Tryb pozakonkursowy będzie stosowany 

w pierwszej  kolejności w stosunku do projektów, których realizacja w znaczny sposób  wpływa  

na  realizację  celów  poszczególnych  osi  priorytetowych. Niezależnie  od  zastosowanej  ścieżki 

(konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do dofinansowania będzie następował  
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w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  

realizacji celów określonych dla osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne  

i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  

określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze 

względu na tryb wyboru. 

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie bezzwrotnej (dotacji). W ramach osi 

priorytetowej nie przewiduje się pomocy publicznej. 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa189 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 
Całkowita długość 

nowych dróg, z 
czego: TEN-T 

km EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
12 

SL 2014-
2020 

rocznie 

2. 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 

dróg, z czego TEN-T 

km EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
117 

SL 2014-
2020 

rocznie 

 

Ramy wykonania
190

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
pośrednia 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% alokacji 
osi191 

EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

w toku 
przygotowani

a 

w toku 
przygotowani

a 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Całkowita długość 
nowych dróg, z 
czego: TEN-T 

km EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 246 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Całkowita 

długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanyc

h dróg, z czego 
TEN-T „ 

reprezentuje 
większość 

alokacji 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanyc

h dróg, z czego 
TEN-T 

km EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 117 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Całkowita 

długość nowych 
dróg, z czego: 

TEN-T” 
reprezentuje 
większość 

alokacji 

Opracowanie - EFRR słabiej TAK - Dane Specyfika 

                                                 
189

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
190

 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 
191

 Na obecnym etapie prac programowych 
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Studiów 
Wykonalności 
dla wszystkich 

projektów 
drogowych 

/lepiej 
rozwinięt

e 

instytucj
i 

projektów 
liniowych 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami współfinansowanymi  

z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi – drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, drogi 

krajowe poza TEN-T w miastach na prawach powiatu
192

, przedsięwzięcia w zakresie inteligentnych 

systemów transportowych (ITS) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na tych drogach. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFRROW – budowa/przebudowa dróg wydzielonych w ramach scalenia. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z EFMR  - w ramach polityki rybackiej nie przewiduje się wsparcia tego 

typu projektów. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z PO Polska Wschodnia – budowa i przebudowa odcinków głównych 

dróg w obrębie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych . 

 

3.2.5. Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa 
energetycznego 

Zakres interwencji priorytetu inwestycyjnego  

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet 

inwestycyjny 7.5 rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania  

i przesyłu gazu i energii elektrycznej 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego.  

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa 
Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Maksymalny 
udział 

importu 
gazu 

ziemnego z 
jednego 

kierunku do 
wielkości 
krajowego 

zużycia 
surowca 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
67,11193 2012 

wartość docelowa 
dla 2023 roku do 
ustalenia w toku 

dalszych prac 
programistycznych 

/ewaluacji 

MG rocznie 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju planuje się, że wspierane będą 

inwestycje w tzw. „inteligentną” infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetyki. Obecny 

stan infrastruktury sieciowej nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej 

oraz gazu ziemnego. System elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych  

w Polsce jest w znacznym stopniu zamortyzowany. Co więcej, eksploatowana infrastruktura 

                                                 
192

 W przypadku uzgodnienia ich realizacji na poziomie regionalnym w Kontrakcie Terytorialnym. 
193

 Oszacowanie wstępne 
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przesyłowa i dystrybucyjna jest już mocno przestarzała. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia 

rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poprzez ich budowę, rozbudowę oraz modernizację 

w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KSE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie rozwoju 

sieci zawierającej również element smart, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, zwiększy rolę odbiorcy końcowego, który stanie się aktywnym, świadomym 

uczestnikiem rynku energii elektrycznej w pełni zarządzającym poborem energii. 

Funkcjonowanie zintegrowanego rynku gazu ziemnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie 

dostaw gazu ziemnego wiąże się z rozbudową infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej oraz 

magazynowej. Obecny stan infrastruktury gazowej uniemożliwia w pewnych przypadkach szybką  

i efektywną reakcję na zakłócenia w dostawach. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera 

intensyfikacja prac na rzecz rozbudowy tej infrastruktury oraz dywersyfikacja dróg zaopatrzenia w gaz 

ziemny poprzez rozbudowę możliwości regazyfikacyjnych terminala LNG.  

Na potrzeby realizacji projektów w sektorze gazownictwa zawierających element „smart” przyjmuje 

się, że smart grid to inteligentne sieci gazowniczej tj. sieci oraz magazyny gazu wraz ze 

zintegrowanymi technologiami IT, które umożliwiają  integrację działań uczestników rynku gazu  

w procesach przesyłu, dystrybucji, magazynowania i wykorzystania gazu. W szczególności 

inteligentne sieci i magazynowanie powinny pozwalać na zwiększenie niezawodności dostaw gazu 

ziemnego, zapewnienie ciągłego, bezpiecznego i efektywnego kosztowo dostępu do gazu, a także 

powinny zapewniać możliwości techniczne w zakresie oferowania klientom nowych usług, które 

optymalizują zużycie gazu i wpływają na poprawę skuteczności usług świadczonych obecnie. 

W przypadku sieci elektroenergetycznych na potrzeby realizacji takich projektów zawierających 

element smart przyjmuje się, że smart grid to sieć elektroenergetyczna, która może w sposób 

efektywny kosztowo i funkcjonalnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych 

do niej użytkowników – w tym również wytwórców, odbiorców oraz użytkowników będących 

zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia efektywnego i zrównoważonego pod 

względem ekonomicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim 

poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.  

Smart grid powinna także umożliwiać aktywne uczestnictwo użytkowników końcowych w zwiększeniu 
efektywności funkcjonowania sieci gazowych, 
 

Bezpośrednie dotacje bezzwrotne, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad pomocy publicznej,  

dla realizowanych przedsięwzięć są, w przypadku operatora przesyłu, dystrybucji, 

magazynowania energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także regazyfikacji gazu ziemnego - 

podmiotów w pełni regulowanych, najbardziej właściwym instrumentem zapewniającym 

ograniczenie podnoszenia opłat przesyłowych, dystrybucyjnych, magazynowania na uczestników 

rynku energii. 

Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 

 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego, w tym 

również sieci z wykorzystaniem technologii smart; 

 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym 

również sieci z wykorzystaniem technologii smart; 

 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

 rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG; 

rozbudowa możliwości skraplania i regazyfikacji instalacji LNG przyłączonych do systemu 

dystrybucyjnego (innych niż Terminal LNG). 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

Głównym beneficjentem realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego  będą przedsiębiorstwa 

energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu 
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ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii 

elektrycznej. Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego 

kraju grupami docelowymi będą użytkownicy korzystający z sieci gazowej i elektroenergetycznych. 

 

Terytorialny obszar realizacji 

Dotyczy to głównie terenów wiejskich, które charakteryzują się wysokim stopniem awaryjności 

sieci dystrybucyjnej. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa 

energetycznego będzie uwzględniać potencjał istniejącej infrastruktury Eksploatowana 

infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna jest już mocno przestarzała na terenie całego kraju,  

a obszarami najbardziej niedoinwestowanymi w zakresie infrastruktury energetycznej zgodnie  

z KPZK są: Pomorze oraz województwa Polski Wschodniej.  

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wydzielenie specjalnej puli środków 

przeznaczonej na wsparcie województwa mazowieckiego,  gdzie w ostatnich latach notowane są 

największe przyrosty zapotrzebowania na energię elektryczną (powyżej średniej krajowej) związane  

z lokalizacją nowej działalności przemysłowej i usługowej na terenie aglomeracji warszawskiej. 

Obszary te wymagają rozbudowy sieci przesyłowej, w tym zamknięcia pierścieni sieci 400 kV, 

zwiększających pewność zasilania odbiorców o wysokich wymaganiach co do jakości zasilania. 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego ma charakter wielowymiarowy i będzie uwarunkowane 

prowadzeniem interwencji w różnych obszarach sektorowych. Zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego, likwidacji barier rozwojowych 

oraz podnoszenia konkurencyjności w wymiarze krajowym oraz poszczególnych terytoriów. 

Dodatkowo należy podkreślić, że zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego ma istotne 

uwarunkowania terytorialne, z uwagi na terytorialne luki gęstości sieci energetycznych różnicujące 

sytuację w zakresie stabilności i pewności dostaw energii na poszczególnych obszarach kraju . 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie 

postępowania pozakonkursowego oraz przygotowywane w tzw. formule project pipeline.. 

Zastosowanie ww. trybu ze względu na specyfikę obszaru wsparcia umożliwi precyzyjne skierowanie 

środków na zdiagnozowane potrzeby dotyczące infrastruktury energetycznej oraz przyczyni się  

w optymalny sposób do osiągnięcia celu priorytetu inwestycyjnego, tj. wzrostu bezpieczeństwa 

energetycznego.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria 

wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  realizacji celów określonych dla priorytetu 

inwestycyjnego. Kryteria będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie 

nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  określone wagi punktowe. 

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

W priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wsparcie za pomocą dotacji w formie dofinansowania. 

Priorytet  objęty jest zasadami pomocy publicznej. 

 

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych  tego priorytetu. 
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Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa194 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1 

Długość nowo 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

gazociągów 
przesyłowych lub 
dystrybucyjnych 

 

km EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
259 

SL 2014-
2020 

rocznie 

2 

Długość nowo 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

elektroenergetycznych 
sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych 

km EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
345 

SL 2014-
2020 

rocznie 

3 

Pojemność czynna 
wspartych 

podziemnych 
magazynów gazu 

ziemnego 

mln m3 EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
1 000 

SL 2014-
2020  

rocznie 

 

Ramy wykonania
195

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
pośrednia 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% 
alokacji 
osi196 

EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

w toku 
przygotowan

ia 

w toku 
przygotowan

ia 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Długość nowo 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

gazociągów 
przesyłowych lub 
dystrybucyjnych 

km EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 259 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Długość nowo 

wybudowanych lub 
zmodernizowanych 
elektroenergetyczny

ch sieci 
przesyłowych lub 
dystrybucyjnych” 

reprezentuje 
większość alokacji 

Długość nowo 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 
elektroenergetyczny

ch sieci 
przesyłowych lub 
dystrybucyjnych 

km EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

- 345 
SL 

2014-
2020 

W połączeniu z 
„Długość nowo 

wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

gazociągów 
przesyłowych lub 
dystrybucyjnych” 

reprezentuje 
większość alokacji 

Posiadanie przez 
beneficjentów 

studiów 
wykonalności dla 

wszystkich 
projektów 

wspieranych w 
ramach osi 

- EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

TAK - 
Dane 

instytuc
ji 

KEW uzasadniony 
charakterem 
planowanych 

inwestycji (długi 
czas 

przygotowania i 
realizacji) 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Wsparcie przewidziane wyłącznie na poziomie krajowym. 

 

                                                 
194

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programowych 
195

 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 
196

 Na obecnym etapie prac programowych 
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3.2.6. Oś priorytetowa VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

 

Zakres interwencji  osi priorytetowej  

Cel tematyczny 6., Priorytet inwestycyjny 6.3. Ochrona, promocja i rozwój  dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego  

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury dla obecnych  

i przyszłych pokoleń. 

 

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa197 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Odsetek 
Polaków 

uczestniczących 
w wybranych 

obszarach 
kultury 

% 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
31 2012 36 

CBOS 
na 

zlecenie 
MKiDN 

rocznie 

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane  

z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim  

i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów 

uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Przewiduje się również realizację projektów 

dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym 

poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury pełniących rolę kulturotwórczą  

i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą również nowoczesne 

rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. 

W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą 

projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych 

obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz  

z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została 

ujęta jako element projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów 

kultury realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy 

jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruk tury 

oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej  i edukacyjnej.  

W ramach tego obszaru wsparcie uzyskają również szkoły i uczelnie artystyczne, które oferując 

m.in. przestrzeń dla działalności twórczej, wystawienniczej i in. spełniają rolę aktywnych instytucji 

kultury. Wspierane będą także projekty uzupełniające inwestycje infrastrukturalne o elementy 

związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze kultury.  

Ponadto promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej 

infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie 

ukierunkowane na projekty, które będą spójne ze Strategią Europa 2020 i jej inicjatywami 

flagowymi. Inwestycje takie będą wspierać cele zrównoważonego rozwoju, a także będą 

przyczyniać się do włączenia społecznego poprzez kulturę, promować otwartość i różnorodność 

kulturową jako czynniki zwiększające mobilność społeczeństwa i budujące kapitał społeczny.  

                                                 
197

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programistycznych 
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W sposób priorytetowy traktowane będą projekty o ponadregionalnym oddziaływaniu, wpływające 

na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym dotyczące obiektów 

poprzemysłowych, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne) oraz projekty 

komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury na obszarze 

planowanej interwencji.  

Ważne będzie także zastosowanie różnej gamy rozwiązań technicznych/technologicznych, 

wpływających na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków. Ponadto kluczowa będzie 

zgodność projektów z krajowymi strategiami rozwoju oraz ich wpływ na osiąganie celów Strategii 

Europa 2020. Tym samym, realizowane projekty będą wpływać na osiąganie celu szczegółowego 

określonego dla VI osi priorytetowej. 

Efektem interwencji programu operacyjnego będzie poprawa warunków eksponowania  

i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego Polski oraz zasobów kultury,  

co będzie miało pozytywny wpływ na rozpoznawalność i atrakcyjność polskiej przestrzeni. 

Dbałość o obiekty dziedzictwa kulturowego będzie sprzyjać zachowaniu tradycji kulturowych 

mieszkańców, sprzyjać rozwojowi turystyki i wspomagać proces identyfikacji tożsamości 

kulturowej migrantów
198

 przyczyniając się do społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.  

Jednocześnie projekty te będą charakteryzować się ciekawym programem edukacyjnym  

i kulturowym tak, aby wyrównywały możliwości dostępu do kultury, zwłaszcza w odniesieniu do 

grup defaworyzowanych. Ponadto, projekty realizowane w ramach Priorytetu będą przyczyniać się 

do wzrostu kompetencji kulturowych oraz – w szczególności w odniesieniu do projektów 

związanych ze szkolnictwem artystycznym – do wzrostu kreatywności społeczeństwa (zwłaszcza 

przyszłych kadr przemysłów kultury i kreatywnych). 

Wskaźniki typu 
output 
(produkt/rezulta
t 
bezpośredni):L.

p. 

Wskaźnik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 
docelowa

199 

Źródło 
danyc

h 

Częstotliwoś
ć pomiaru 

1. 

Wzrost 
oczekiwanej 

liczby 
odwiedzin w 

objętych 
wsparciem 
miejscach 

należących do 
dziedzictwa 

kulturalnego i 
naturalnego 

oraz 
stanowiących 

atrakcje 
turystyczne 

szt. EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

2,6 mln 
SL 

2014-
2020 

rocznie 

2. 

Liczba 
zabytków 

nieruchomych 
objętych 

wsparciem 

obiekty EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

17 
SL 

2014-
2020  

rocznie 

3. 

Liczba 
obiektów 
zasobów 
kultury 

objętych 
wsparciem 

szt. EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

12 
SL 

2014-
2020  

rocznie 

4. 
Liczba osób 

odwiedzającyc
osoby/rok EFRR 

słabiej 
/lepiej 

1 700 000 
SL 

2014-
rocznie 

                                                 
198

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, op. cit, str. 54. 
199

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programistycznych 
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h obiekty 
zabytkowe 

objęte 
wsparciem 

rozwinięt
e 

2020  

5. 

Liczba osób 
korzystających 

z obiektów 
zasobów 
kultury 

objętych 
wsparciem 

osoby/rok EFRR 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięt
e 

900 000 
SL 

2014-
2020  

rocznie 

 

 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą instytucje kultury, archiwa państwowe, 

jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kościoły i związki wyznaniowe, organizacje 

pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa 

UNESCO. Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez 

uprawnionych beneficjentów 

Z uwagi na to, że interwencja będzie dotyczyła infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym oraz 

światowym (lista UNESCO), grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy wspieranej 

infrastruktury, tj. mieszkańcy całej Polski oraz turyści (również zag raniczni). 

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wybór projektów w procedurze konkursowej  oraz  

pozakonkursowej.  

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów o charakterze strategicznym 

(wskazanych w określonych dokumentach/listach bądź rekomendowanych przez ministra właściwego 

ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), zgodnych z celami wsparcia osi priorytetowej. Projekty 

te będą dotyczyć zarówno ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury jako miejsc 

prezentacji dziedzictwa kulturowego. Preferowane będą inwestycje o ponadregionalnym 

oddziaływaniu, wpływające na zwiększenie dostępu do kultury w znaczeniu terytorialnym oraz 

funkcjonalnym (np. udostepnienie zabytków dotychczas nie eksponowanych z uwagi na ich stan, 

udostepnienie nowej przestrzeni dla prezentacji dziedzictwa kulturowego, nowoczesne rozwiązania 

umożliwiające dostęp dla grup społecznych na różnym poziomie wykluczenia). Taka ścieżka wyboru 

umożliwi realizację potrzeb  inwestycyjnych w sektorze kultury oraz przyczyni się do osiągnięcia celów 

osi priorytetowej. Równolegle zastosowanie będzie mieć tryb konkursowy wyboru projektów do 

dofinansowania. Zastosowanie  konkretnego trybu będzie uzależnione od specyfiki priorytetu 

inwestycyjnego oraz rodzaju projektów, które będą podlegały dofinansowaniu.  

Niezależnie  od  zastosowanego trybu, wybór projektów do dofinansowania będzie następował  

w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu  o obiektywne kryteria zatwierdzone 

przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej  

realizacji celów określonych dla osi priorytetowej. Kryteria będą precyzyjne , mierzalne  

i obiektywne. Kryteriom  merytorycznym zostanie nadana odpowiednia punktacja oraz zostaną  

określone wagi punktowe. Nie przewiduje się różnicowania kryteriów wyboru projektów ze 

względu na tryb wyboru. 

 

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 
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W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wsparcie za pomocą bezzwrotnej (dotacji).  

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się notyfikację programu pomocowego lub  

w zależności od wyniku prac nad reformą pomocy publicznej  wyłączenia blokowe projektów  

z zakresu kultury.  

Zakres wykorzystania dużych projektów 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się realizację dużych projektów, które w znaczący 

sposób przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych tego priorytetu.  

 

 

Terytorialny obszar realizacji  

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

miast i ich obszarów funkcjonalnych. Ukierunkowanie wsparcia inwestycji kulturalnych dla dużych 

miast będzie oddziaływać na: 

 tworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej wpływającej na atrakcyjność inwestycyjną, 

turystyczną i osiedleńczą miast. W miastach/metropoliach będzie zapewniona bogata 

i zróżnicowana oferta kulturalna, dostarczana przez uznane instytucje kultury 

funkcjonujące w nowoczesnych, w pełni wyposażonych obiektach;  

 „ożywienie” przestrzeni miejskich poprzez różne formy ich zagospodarowania – 

poczynając od renowacji i nierzadko nadania nowych funkcji zabytkom, po 

zagospodarowanie współczesnych obiektów kultury,  

 budowanie potencjału społecznego i integracji społecznej poprzez zwiększenie dostępu 

do kultury oraz  wysokiej jakości oferty kulturalnej; 

 podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych.  

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wydzielenie specjalnej puli środków 

przeznaczonej na wsparcie województwa mazowieckiego. 

Ramy wykonania
200

 

Miernik 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
pośrednia 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% alokacji 
osi201 

EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
20 

w toku 
przygotowania 

SL 2014-
2020 

obowiązkowy 

Liczba zabytków 
nieruchomych 

objętych 
wsparciem 

obiekty EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
- 17 

SL 2014-
2020  

reprezentuje 
(łącznie ze 

wskaźnikiem 
wymienionym 

poniżej) 
większość 

alokacji 

Liczba obiektów 
zasobów kultury 

objętych 
wsparciem 

szt. EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
- 12 

SL 2014-
2020  

reprezentuje 
(łącznie ze 

wskaźnikiem 
wymienionym 

powyżej) 
większość 

alokacji 

Ogłoszenie 
postępowań 

przetargowych na 
główne kontrakty 

dla projektów, 
których łączne 
dofinansowanie 

- EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
TAK - 

Dane 
instytucji 

KEW 
uzasadniony 

przewidywaniem, 
że wytypowane 

do oceny 
wykonania 

wskaźniki typu 

                                                 
200

 Zapisy wstępne, do ew. weryfikacji wynikających z wyników negocjacji dotyczących zasad dla oceny i ram wykonania 
201

 Na obecnym etapie prac programistycznych 
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reprezentuje 
minimum 50% 

alokacji osi 
priorytetowej 

output w roku 
2018 wykażą 

wartości zerowe 

 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego jest komplementarne z działaniami 

programowanymi w ramach  16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programem 

Operacyjnym Polska Cyfrowa oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach 

poszczególnych Programów realizowane będą projekty o różnej skali oddziaływania,  na różnym 

obszarze jak też różniące się zakresem wsparcia, co spowoduje iż będą się one uzupełniały co 

jednocześnie wpłynie pozytywnie na sektor kultury w Polsce, w tym na ochronę zachowania 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury. Ponadto, przyczyni się także do 

wystąpienia efektów synergicznych, co tym samym przełoży się na maksymalizację efektów 

realizowanych inwestycji. 

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi 

W ramach ochrony i udostępnienia zabytków na poziomie krajowym wsparciem objęte zostaną 

inwestycje o charakterze ponadregionalnym, dla których demarkacja  z regionalnymi programami 

operacyjnymi ustalona zostanie w oparciu o kryterium kwotowe lub listę projektów kluczowych,  

Demarkacja z PO Polska Cyfrowa (PO PC) 

W ramach PO PC w zakresie kultury wspierane będą projekty z zakresu digitalizacji  

i upowszechniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz dotyczące utworzenia systemu 

repozytoriów zasobów i informacji publicznych. Realizowane projekty będą dotyczyć m.in. 

opracowania metadanych obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, wdrażania procesu 

digitalizacji obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, budowy i utrzymania systemów 

teleinformatycznych do udostępniania metadanych o obiektach kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz reprodukcji cyfrowych tych obiektów, zakupu i kosztów utrzymania infrastruktury do obsługi 

procesu digitalizacji oraz do przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania danych cyfrowych. 

 

Demarkacja z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) 

W ramach PROW projekty z zakresu kultury będą mogły być realizowane zarówno w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” jak i działania LEADER. Planowany obszar wsparcia dotyczy 

zarówno inwestycji w zakresie infrastruktury kultury jak również dziedzictwa kulturowego na 

obszarach wiejskich (w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców).  

 

 

 

 

3.2.7. Oś priorytetowa VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 
zdrowia 

 

Zakres interwencji osi priorytetowej 
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Cel tematyczny 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Priorytet 

inwestycyjny 9.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego wzmocnienia 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

 

Wskaźnik rezultatu: 

L.p. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa202 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1. 

Średnia liczba 
osób 

przypadająca na 
szpitalny oddział 

ratunkowy 

tys./szt. 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
180 2012 152 

MZ na 
podstawie 

danych 
własnych 

i GUS 

rocznie 

2. 

Liczba 
tomografów 

komputerowych 
(CT) oraz 

rezonansów 
magnetycznych 

(MRI) 
przypadająca na  

1 000 000 
populacji) 

szt./1 mln 
osób 

słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
18,3 2011 20,47 

MZ na 
podst. 
danych 

własnych 
i OECD 

rocznie 

 

W ramach osi priorytetowej utworzone zostaną dodatkowe jednostki systemu państwowego 

ratownictwa medycznego (SOR) adekwatnie do danych demograficznych tak, aby zapewnić 

równy dostęp mieszkańców Polski do świadczeń ratownictwa medycznego. Wsparte zostaną 

także istniejące jednostki systemu (SOR) i jednostki współpracujące z systemem (centra urazowe 

(CU) oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego) w celu poprawy jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. Dofinansowane zostaną całodobowe lądowiska lub lotniska przy SOR 

oraz ww. jednostkach współpracujących z SOR. Ponadto, utworzone zostaną dodatkowe centra 

urazowe, co pozwoli na zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych  

w przedziale do jednej godziny od chwili wystąpienia obrażeń mnogich u poszkodowanych. 

Realizowane będą także inwestycje w bazach lotniczego pogotowia ratunkowego tak, aby 

zapewnić kompleksową infrastrukturę i działanie lotniczych służb ratownictwa medycznego.  

Dodatkowo w ramach osi priorytetowej wsparte zostaną oddziały szpitalne w podmiotach leczniczych 

o znaczeniu ponadregionalnym, dedykowane chorobom, które stanowią najistotniejsze problemy 

zdrowotne osób dorosłych - wzmożona zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu 

krążenia, nowotworowych, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, 

psychicznych. Ponadto, przewiduje się działania ukierunkowane na utrzymanie dobrego stanu zdrowia 

przyszłych zasobów pracy, tj. wsparcie oddziałów w szpitalach ponadregionalnych dedykowanych 

dzieciom, a także oddziałów ginekologicznych i położniczych. Przedmiotowe działania, mają kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo w związku z dynamicznie 

narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszaniem się odsetka osób w wieku 

produkcyjnym (zarówno w kontekście czynników produkcji, jak i m.in. obciążeń dla systemu 

zabezpieczeń społecznych).  

                                                 
202

 Wstępny szacunek, możliwa ew. weryfikacja 
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Przewiduje się w szczególności następujące typy projektów: 

 infrastruktura ratownictwa medycznego 

 wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 

doposażenie); 

 modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (remont, 

doposażenie); 

 wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców – przy 

SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty 

budowlane, doposażenie); 

 wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) 

oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych 

warunkach atmosferycznych i w nocy; 

 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych:  

 wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 

udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób 

dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno 

– stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, 

doposażenie); 

 wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 

udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie 

ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się 

leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie);  

 wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się 

diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej.  

 

Wskaźniki typu output (produkt/rezultat bezpośredni): 

 

L.p. Wskaźnik 
Jednos

tka 
miary 

Fundusz 

Kate
goria 
regio

nu 

Wartość 
docelowa

203 
Źródło danych 

Częstotl
iwość 

pomiaru 

1. 
Oczekiwana liczba osób 

korzystających z ulepszonych 
usług opieki zdrowotnej  

osoby EFRR 

słabie
j 

/lepiej 
rozwi
nięte 

37 438 
000204 

SL 2014-2020 rocznie 

2. 
Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych z wyłączeniem 
ratownictwa medycznego 

szt. 
 

EFRR 

słabie
j 

/lepiej 
rozwi
nięte 

50 SL 2014-2020  rocznie 

3. 

Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa 
medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń 
niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego 

szt. 
 

EFRR 

słabie
j 

/lepiej 
rozwi
nięte 

121 SL 2014-2020  rocznie 

5. 
Liczba 

wybudowanych/wyremontowanyc
h całodobowych lotnisk lub 

szt. EFRR 
słabie

j 
/lepiej 

70 SL 2014-2020  rocznie 

                                                 
203

 Dla 2023 roku, oszacowanie wstępne, możliwe ew. weryfikacje wartości w toku dalszych prac programistycznych 
204

 Wstępny szacunek, możliwa ew. weryfikacja 
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lądowisk dla śmigłowców przy 
podmiotach leczniczych 

rozwi
nięte 

 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

Głównym beneficjentem realizowanych w ramach osi priorytetowej projektów będą podmioty 

lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz szpitale 

ponadregionalne, instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia i przedsiębiorcy 

powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych. 

Grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy, którym zostanie udzielona pomoc w ramach 

systemu ratownictwa medycznego oraz korzysta jący z infrastruktury szpitali ponadregionalnych.  

Zasady wyboru projektów do dofinansowania  

W ramach osi priorytetowej przewiduje się realizację następujących typów projektów w trybie 

poza konkursowym: 

- utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych,  

- utworzenie nowych centrów urazowych, 

- wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz 

wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach 

atmosferycznych i w nocy, 

- niektóre inwestycje dotyczące infrastruktury szpitali ponadregionalnych. 

Ww. inwestycje mają charakter strategiczny z punktu widzenia kraju oraz planowanych do 

osiągnięcia celów osi priorytetowej. Utworzenie nowych centrów urazowych oraz nowych 

szpitalnych oddziałów ratunkowych wymaga określenia przez wojewodów miejsc, w których 

aktualnie występują braki we właściwym zabezpieczeniu świadczeń ratowniczych w danym 

regionie. Realizacja tych inwestycji w trybie konkursowym mogłaby doprowadzić do sytuacji,  

w której powstałyby dodatkowe jednostki w miejscach, gdzie nie ma uzasadnienia z punktu 

wodzenia potrzeb demograficznych i epidemiologicznych. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe jest natomiast jedyną w Polsce jednostką świadczącą usługi w zakresie śmigłowcowej 

służby ratownictwa medycznego, w związku z czym nieuzasadnionym byłoby, gdyby podmiot ten 

konkurował o środki z innymi jednostkami systemu ratownictwa medycznego.  

Ponadto niektóre z podmiotów leczniczych o znaczeniu ponadregionalnym świadczą usługi 

zdrowotne unikatowe w skali kraju. Realizacja inwestycji w tych jednostkach przyczyni się do 

podniesienia jakości i dostępności ww. świadczeń dla większej populacji mieszkańców Polski.  

Pozostałe typy projektów, tj.: 

- wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, 

- wsparcie istniejących centrów urazowych, 

- wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców – przy SOR 

oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

- inwestycje dotyczące infrastruktury szpitali ponadregionalnych.  

realizowane będą w trybie konkursowym. Beneficjentami ww. przedsięwzięć może być znacząca 

liczba podmiotów leczniczych uprawnionych do ubiegania się o środki w ramach osi priorytetowej. 

Wybór projektów w trybie konkursowym wprowadzi element rywalizacji pomiędzy jednostkami  

i może przyczynić się do powstania projektów bardziej przemyślanych i lepszej jakości.   

Podczas wyboru projektów do realizacji w ramach osi priorytetowej zastosowane zostaną kryteria 

umożliwiające wyłonienie przedsięwzięć najistotniejszych z punktu widzenia wyników diagnozy 
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epidemiologiczno-demograficznej i uwarunkowań specyficznych Polski, a także w największym 

stopniu będą wpływały na realizację celu szczegółowego osi priorytetowej oraz poszczególnych 

działań, takie jak np.: 

– rozwiązywanie kluczowych problemów zdrowotnych i demograficznych populacji; 

– objęcie zakresem rzeczowym wyłącznie elementów wynikających z wymogów określonych  

w przepisach i przez płatnika świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych, 

– posiadanie przez beneficjenta na etapie składania wniosku o dofinansowanie opinii wojewody (po 

uzyskaniu stanowiska płatnika) o zasadności realizacji inwestycji (w szczególności w przypadku 

budowy nowych obiektów, rozbudowy placówek, zwiększania liczby łóżek, zakupu dodatkowych 

urządzeń medycznych) oraz umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych  

w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (w zakresie zbieżnym z zakresem 

projektu). W przypadku poszerzania działalności podmiotu leczniczego, wymagane będzie 

zobowiązanie się do posiadania umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych  

w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu, 

– premiowanie projektów mających w zakresie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych w tym w szczególności osób starszych. 

Ponadto, brane będą pod uwagę czynniki związane z zarządzaniem projektem i efektywnością 

inwestycji, takie jak np.: 

– kompleksowość inwestycji; 

– efektywność inwestycji, w tym w szczególności finansowa. 

 

Zakres wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej za pomocą dofinansowania. Nie przewiduje 

się występowania pomocy publicznej.
205

 

Wpływ dużych projektów na realizację celów osi priorytetowej 

W ramach osi priorytetowej nie przewiduje się realizacji dużych projektów.  

Terytorialny obszar realizacji 

Planowany do realizacji zakres wsparcia wpisuje się zarówno w założenia strategii 

makroekonomicznych, takich jak Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Strategia  

rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, jak również odpowiada na 

potrzeby rozwoju subregionów i dużych metropolii Polski. 

Realizacja projektów w ramach interwencji Osi priorytetowej VII planowana jest m.in.  

w województwach objętych Strategią rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej 

do roku 2020, tj. warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim oraz 

podkarpackim. Projekty te przyczynią się do wzrostu jakości i dostępności do infrastruktury 

ochrony zdrowia, a poprzez to lepszego stanu zdrowia i wzrostu aktywności zawodowej populac ji 

tych regionów. Jednocześnie, inwestycje w infrastrukturę szpitali o znaczeniu ponadregionalnym, 

które oprócz działalności leczniczej prowadzą działalność dydaktyczną oraz badawczo-
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rozwojową, przyczynią się do wzmocnienia potencjału sektora nauk i badań w makroregionie 

Polski Wschodniej. 

W ramach inwestycji w infrastrukturę Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 

identyfikuje się potrzebę utworzenia nowych SOR. W niektórych województwach nadal istnieją 

luki w dostępie do tej infrastruktury ratownictwa medycznego. Utworzenie dodatkowych 

Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych  pozwoli zbliżenie się do wypełnienia kryterium zgodnie  

z którym na 150 tys. ludności powinien przypadać minimum jeden SOR. Należy podkreślić, że 

obecnie ok. 75% istniejących SOR, zlokalizowanych jest na terenie miast powiatowych. Dzięki 

zwiększeniu liczby podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego, 

znacząco poprawi się dostępność do systemu ratownictwa medycznego w szczególności ludności 

zamieszkującej obszary wiejskie, np. zmniejszy się odległość do najbliższego SOR z lądowiskiem. 

Sytuacja ta pokazuje jak ogromne znaczenie z punktu widzenia wymiaru terytorialnego ma udzielanie 

wsparcia w zakresie systemu ratownictwa medycznego. Zaznaczyć należy również, że większość  

z tych SOR będzie wymagało nie tylko prac remontowo-budowlanych oraz doposażenia samych 

oddziałów, ale także budowy lub remontu lądowisk, w związku z czym skala interwencji  

w subregionach będzie znacząca.  

Odnośnie inwestycji dotyczących wzmocnienia ponadregionalnej infrastruktury ochrony 

zdrowia należy podkreślić, iż ze względu na swój charakter będą one realizowane tylko  

na obszarze dużych ośrodków miejskich. Są to jednostki wysokiego poziomu referencyjności, 

udzielające wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych oraz o dużym potencjale naukowo – 

badawczym. W szpitalach o znaczeniu ponadregionalnym przyjmowani są pacjenci z całego kraju  

z najtrudniejszymi i najcięższymi jednostkami chorobowymi. Ponadto, podmioty te uczestniczą  

w kształceniu kadr medycznych oraz współtworzą nowe procedury i terapie stosowane w leczeniu 

ludzi. 

 

Ramy wykonania
206

 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Miernik 
Jednostk
a miary 

Fundus
z 

Kategori
a regionu 

Wartość 
pośredni

a 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
danych 

Uzasadnienie 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowalnych 

% alokacji 
osi207 

EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
23,7 

w toku 
przygotowani

a 

SL 
2014-
2020 

obowiązkowy 

Liczba wspartych 
podmiotów 
leczniczych 

udzielających 
świadczeń 

ratownictwa 
medycznego lub 

jednostek 
organizacyjnych 

szpitali 
wyspecjalizowanyc

h w zakresie 
udzielania 
świadczeń 

niezbędnych dla 
ratownictwa 
medycznego 

szt. EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
20 121 

SL 
2014-
2020  

Wskaźnik jest 
najbardziej 

reprezentatywny 
dla projektów dot. 

wzmocnienia 
infrastruktury 
ratownictwa 

medycznego. 

Liczba wspartych 
podmiotów 

szt. EFRR 
słabiej 
/lepiej 

- 50 
SL 

2014-
Wskaźnik jest 

najbardziej 
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leczniczych z 
wyłączeniem 
ratownictwa 
medycznego 

rozwinięte 2020 reprezentatywny 
dla projektów dot. 

wzmocnienia 
infrastruktury 

szpitali 
ponadregionalnych

. 

Złożone wszystkie 
wnioski o 

dofinansowanie dla 
projektów dot. 
wzmocnienia 
infrastruktury 

szpitali 
ponadregionalnych 

- EFRR 
słabiej 
/lepiej 

rozwinięte 
TAK - 

Dane 
instytucj

i 

Specyfika 
projektów 

infrastrukturalnych 
dot. wzmocnienia 

infrastruktury 
szpitali 

ponadregionalnych
. 

 

 

Demarkacja z pozostałymi programami  

Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi z 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi  

Na poziomie krajowym wspierana będzie infrastruktura ratownictwa medycznego oraz 

ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest minister lub 

centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz instytuty 

badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.  

W ramach 16 RPO wspierana będzie infrastruktura podmiotów leczniczych, dla których organem 

założycielskim są właściwe jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem ratownictwa 

medycznego.  

Na poziomie regionalnym wsparte zostaną również tzw. projekty miękkie współfinansowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach realizowane będą następujące typy 

projektów: 

– rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

piersi i szyjki macicy; 

– opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu; 

– opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy; 

– opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy. 

W ramach EFS w RPO prowadzona będzie profilaktyka wczesna (ukierunkowana na utrwalanie 

prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia poprzez m. in.  edukację zdrowotną)  oraz wspierane 

będą procedury, które obecnie nie stanowią elementu programu populacyjnego (np. badania  

w kierunku HPV w przypadku raka szyjki macicy) lub co do których identyfikowany jest problem  

z dostępnością z powodu barier finansowych (badanie kolonoskopowe w przypadku programu 

populacyjnego w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego). 

 

Demarkacja z PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (EFS) 

Ze względu na specyfikę Europejskiego Funduszu Społecznego projekty tzw. miękkie 

ukierunkowane zostaną na poprawę świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności 

chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, rozwój medycznego rynku pracy oraz wsparcie 

systemu kształcenia kadr medycznych, w tym miedzy innymi w zakresie doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w celu zagwarantowania 
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wysokiej jakości ratownictwa medycznego. W ramach EFS wspierane będą także projekty 

profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom o: 

 najwyższym współczynniku zapadalności/hospitalizacji oraz umieralności, (choroby układu 

krążenia, nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby układu kostno – stawowego); 

 najwyższym współczynniku absencji chorobowej (urazy i zatrucia i inne przyczyny 

zewnętrzne, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno - stawowego). 

W ramach EFS na lata 2014 - 2020 planuje się wsparcie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

i efektywności systemu opieki zdrowotnej m. in. poprzez działania projakościowe dedykowane 

podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w każdym obszarze opieki zdrowotnej bądź 

wykorzystanie organizacji opieki koordynowanej (OOK) do polepszenia jakości i efektywności dostawy 

publicznych usług zdrowotnych. Powyższe działania są komplementarne ze wsparciem, które będzie 

realizowane z EFFR zmierzające do poprawy dostępności i jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. W Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 planowane jest 

wsparcie skierowane na potrzeby osób starszych polegające m. in. na opracowaniu standardów dla 

dziennych domów opieki medycznej czy szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki nad osobami 

starszymi. Niniejsze wsparcie jest komplementarne z założeniami wsparcia ze środków EFRR,  

w ramach którego promowane będzie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. Istotne 

znaczenie ma fakt, iż pomimo spójnego podejścia problemowego, w ramach tych dwóch zakresów 

występować będą różni beneficjenci. W przypadku EFRR będą to wyłącznie benefic jenci 

instytucjonalni, tj. podmioty lecznicze, natomiast w przypadku EFS wsparcie będzie kierowane 

głównie do przedstawicieli kadr medycznych. Wsparcie instytucjonalne w ramach EFS będzie 

kierowane głównie do uczelni medycznych, NFZ, MZ, instytucji szkoleniowych, Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych oraz, w mniejszym zakresie, do podmiotów leczniczych.  

Demarkacja z PO Polska Cyfrowa 

W ramach PO PC, projekty będą dotyczyły wyłącznie e-usług koncentrujących się wokół kwestii 

związanych z udostępnianiem danych medycznych oraz telemedycyny. Usługi związane  

z udostępnieniem danych medycznych będą w szczególności koncentrować się na kwestiach  

związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną oraz telemedycyną. 

Demarkacja z PO Inteligentny Rozwój  

W ramach POIS upowszechnione zostaną nowoczesne technologie medyczne poprzez zakup 

wysokospecjalistycznej aparatury medycznej o wysokim potencjale innowacyjnym. PO IR wspierał 

będzie realizację projektów z zakresu B+R, w szczególności prowadzonych przez instytuty 

badawcze oraz uczelnie medyczne. Identyfikacja obszarów wsparcia będzie się odbywała  

w oparciu m.in. o Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań 

naukowych i prac rozwojowych. Pośród 7 pól badawczych wskazanych w ww. dokumencie, 

znajduje się także ochrona zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia, 

nowotworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób psychicznych), nowych leków oraz medycyny 

regeneracyjnej (wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu ciężkich schorzeń).  

 

3.2.8. Oś priorytetowa VIII: Pomoc techniczna 

 

Zakres interwencji osi priorytetowej 
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Realizacja osi priorytetowej przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego sprawnego 

wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego. 

Oś priorytetowa będzie realizowana w trzech obszarach: 

 potencjał instytucji zaangażowanych w sprawne wdrażanie programu – zapewnienie 

odpowiedniego wsparcia instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 

wdrażanie, monitorowanie, informowanie, ocenę oraz kontrolę operacji finansowanych 

ze środków Programu oraz instytucji mających znaczący wpływ na wdrażanie Programu 

i/lub potencjał beneficjentów Programu; 

 potencjał beneficjentów Programu:  

 działania szkoleniowe i informacyjne dla beneficjentów Programu; 

 wsparcie beneficjentów realizujących projekty kolejowe i drogowe o łącznej 

wartości dofinansowania ze środków EFRR lub FS w wysokości co najmniej 2 mld 

euro: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  

 informacja i promocja oraz proces ewaluacji - zapewnienie wsparcia dla procesu 

informacji i promocji oraz ewaluacji w ramach Programu. 

W celu zapewnienia sprawnej oraz efektywnej realizacji Programu niezbędne jest utrzymanie 

wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. W okresie programowania 2007 -2013 utworzono 

stabilny system zarządzania i wdrażania programami operacyjnymi. Środki finansowe pozyskane 

w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 umożliwiły pozyskanie pracowników 

z doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą specjalistyczną bądź odpowiednie przeszkolenie 

nowo zatrudnianych pracowników, którzy przyczynili się do efektywnego i sprawnego wdrażania 

programów operacyjnych. Warunkiem optymalnego wdrażania nowego Programu będzie 

utrzymanie wysoko wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadry. Finansowanie wynagrodzeń 

kadry zaangażowanej w realizację Programu odbywać się będzie zgodnie z linią demarkacyjną 

pomiędzy PO Pomoc Techniczna i komponentem Pomocy Technicznej Programu.  

Istotnym warunkiem dla zapewnienia sprawnego wdrażania Programu będzie możliwość 

wykorzystania doświadczeń zdobytych w procesie realizacji programów/projektów w ramach 

poprzednich perspektyw finansowych. W tym celu istotne jest zaangażowanie w realizację 

Programu kadry posiadającej doświadczenie z realizacji programów/projektów w ramach 

poprzednich perspektyw finansowych oraz ułatwienie dostępu do gromadzonych w latach 2000-

2013 zasobów wiedzy. Dlatego, niezbędnym jest zapewnienie w ramach osi priorytetowej 

finansowania zadań  mających na celu finalizację prac w ramach perspektywy finansowej 07 -13 

oraz Funduszu Spójności 2004-2006 w instytucjach będących beneficjentami osi priorytetowej,  

co zapewni fachową obsługę procesu rozliczania poprzednich okresów programowania  

z pozostawieniem możliwości dalszego wykorzystywania doświadczonej kadry do realizacji 

Programu. 

W ramach osi priorytetowej dofinansowanie uzyskają również działania mające na celu 

podnoszenie kwalifikacji pracowników. Podnoszenie kwalifikacji pracowników będzie dotyczyło 

m.in. zasad realizacji nowego Programu, procesu jego rozliczania oraz zamykania, zagadnień 

związanych z kontrolą i  zamówieniami publicznymi, jak również innego rodzaju zagadnień 

pozwalających na pozyskanie wiedzy i rozwijanie umiejętności oraz zwiększanie motywacji 

pracowników. W działaniach realizowanych w ramach podnoszenia kwalifikacji będą mogły 

uczestniczyć również instytucje mające istotny wpływ na wdrażanie Programu i/lub potencjał 

beneficjentów Programu, a tym samym na sprawny proces realizacji projektów w ramach 

Programu. Możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia zawodowego poprzez udział  

w działaniach szkoleniowych stanowi czynnik motywacyjny dla pracowników zaangażowanych  

we wdrażanie Programu, dzięki czemu praca w instytucjach staje się bardziej atrakcyjna.  
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Konieczne jest również podejmowanie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniego 

zaplecza technicznego, w tym utrzymanie odpowiedniego poziomu komputeryzacji w instytucj ach 

zaangażowanych we wdrażania Programu. Sprzęt komputerowy zakupiony w poprzedniej 

perspektywie finansowej umożliwił sprawną realizację zadań, dlatego też n iezbędne jest 

umożliwienie podejmowania działań mających na celu utrzymanie odpowiedniego zaplecza 

technicznego w instytucjach zaangażowanych w nowy Programu. Planowane są również wydatki 

związane z utrzymaniem, eksploatacją, rozbudową oraz ewentualną budową lokalnych systemów 

informatycznych, które są połączone z krajowym systemem informatycznym. Ponadto niezbędne 

będzie zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników instytucji w ramach 

Programu, oraz odpowiednie wyposażanie stanowisk pracy.  Dodatkowo, w celu zapewnienia 

płynnego przejścia do kolejnego okresu programowania, w finalnym okresie wdrażania Programu 

planuje się realizację działań mających na celu przygotowanie przyszłych interwencji 

strukturalnych.  

Finansowanie wydatków związanych z zamknięciem poprzednich oraz z przygotowaniem  

do kolejnych perspektyw finansowych zapewni płynne przejście pomiędzy programami 

wdrażanymi w ramach różnych perspektyw finansowych oraz umożliwi wykorzystanie potencjału, 

wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas  realizacji zadań w ramach  instrumentów 

finansowych z poprzednich okresów finansowania. 

Przyjęcie zintegrowanego podejścia terytorialnego w procesie realizacji Programu w perspektywie 

2014-2020 wymagać będzie również podejmowania działań o charakterze horyzontalnym, 

istotnych dla sprawnego wdrażania Programu, a dotyczącym obszarów objętych jego wsparciem 

(tj. gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, 

transportu, bezpieczeństwa energetycznego, kultury, zdrowia). W celu zapewnienia spójności 

działań w obszarze transportu podejmowanych w ramach Programu, planuje się objęcie 

wsparciem ze środków Pomocy Technicznej zadań z zakresu zarządzania i wdrażania 

instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), , w tym realizacji projektów tego 

instrumentu przez beneficjentów, tj. GDDKiA i PKP PLK S.A.. Działania podejmowane w ramach 

pomocy technicznej będą miały na celu również wzmocnienie systemu instytucjonalnego  

w obszarze wdrażania instrumentów finansowych.  

W ramach osi priorytetowej planowane jest wsparcie dla zatrudnienia pracowników beneficjentów 

Programu w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektów w sektorze transportu drogowego  

i kolejowego. Ponadto ww. beneficjenci otrzymają wsparcie w zakresie wykonywanych przez nich 

zadań związanych z realizacją projektów, w tym w szczególności w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji oraz w zakresie zapewnienia wsparcia eksperckiego, a także sprzętu i wyposażenia 

niezbędnego dla realizacji projektów. Wsparcie dla  beneficjentów udzielane będzie w sposób 

zapewniający ciągłość inwestycji przygotowywanych i realizowanych w ramach Programu  

z inwestycjami przygotowywanymi w poprzedzających i realizowanymi w następującej 

perspektywie finansowej.  

Sprawne wykorzystanie środków finansowych wymagało będzie również przygotowania 

specjalistycznych ekspertyz i analiz oraz zapewnienia wsparcia eksperckiego przy ocenie 

projektów realizowanych w ramach Programu. W tym zakresie niezbędne jest również wsparcie 

instytucji, które mają istotny wpływ na wdrażanie Programu i/lub potencjał beneficjentów 

Programu. Ponadto przewiduje się możliwość wsparcia w zakresie weryfikacji i doradztwa dla 

projektów o charakterze strategicznym, zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy PO  Pomoc 

Techniczna i komponentem Pomocy Technicznej w Programie. Wsparcie w tym zakresie dotyczyć 

może np. weryfikacji gotowych dokumentów (w tym m.in. studium wykonalności, raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed złożeniem przez  beneficjenta wniosku  

o dofinansowanie. Działania w tym zakresie mogą usprawnić proces weryfikacji i zatwierdzania 
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projektów dokonywany przez odpowiednie instytucje. Natomiast, co do zasady koszty 

przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej dla projektów realizowanych w ramach 

Programu finansowane będą w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu.  

W celu wypełnienia odpowiednich wymogów w zakresie informacji i promocji podejmowany będzie 

szeroki zakres działań skierowanych w szczególności do beneficjentów, potencjalnych 

beneficjentów, opinii publicznej oraz innych grup docelowych. Planowane jest również realizacja 

badań ewaluacyjnych. 

Cel osi priorytetowej będzie realizowany między innymi poprzez:  

 podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego w realizację programu w Instytucji 

Zarządzającej/Instytucjach Pośredniczących/Instytucjach Wdrażających, GDDKiA i PKP 

PLK SA oraz instytucji mających wpływ na sprawne wdrażanie Programu i/lub potencjał 

beneficjentów Programu, m.in. poprzez szkolenia oraz inne formy podnoszenia 

kwalifikacji; 

 wynajem pomieszczeń (m.in. biurowych, konferencyjnych, archiwów), amortyzacja 

budynków, remonty pomieszczeń oraz urządzanie miejsca pracy; 

 zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia; 

 pokrycie kosztów eksploatacji sprzętu i wyposażenia oraz zakup niezbędnych licencji 

i oprogramowania informatycznego a także zakupu usług telekomunikacyjnych  

i teleinformatycznych dla potrzeb efektywnej realizacji programu; 

 budowę, rozbudowę oraz utrzymanie systemów informatycznych mających na celu obsługę 

Programu, informatyzację procesu wymiany i przechowywania dokumentów; 

 wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Programu, w tym m.in: 

 wsparcie procesu oceny i selekcji projektów; 

 wsparcie procesu kontroli oraz działań związanych ze zwalczaniem nadużyć 

finansowych na szkodę UE; 

 organizacja spotkań, komitetów/podkomitetów, grup, zespołów;  

 przygotowanie analiz, ekspertyz, ocen, sprawozdań, badań ewaluacyjnych  (w tym 

finansowanie ekspertyz/analiz/badań w obszarach mających istotne znaczenie dla 

zapewnienia zintegrowanego podejścia terytorialnego działań podejmowanych  

w ramach Programu, zapewnienia spójności z priorytetami strategii Europa 2020  oraz 

innymi właściwymi dokumentami istotnymi dla skuteczności interwencji 

podejmowanych w ramach Programu); 

 finansowanie pomocy udzielonej przez ekspertów zewnętrznych;  

 pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników beneficjentów Programu w celu zapewnienia 

sprawnej realizacji projektów w sektorze transportu drogowego i  kolejowego oraz 

realizujących projekty w obszarze gospodarowania wodami; 

 ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy zgromadzonych w poprzednich perspektywach 

finansowych, w tym: 

 finansowanie kosztów procesu ewaluacji, w tym ewaluacji ex-post PO IŚ, FS/ISPA 

2000-2006, FS 2004-2006; 

 finansowanie działań związanych z finalizacją prac w zakresie perspektywy finansowej 

2007-2013 oraz FS 2004-2006 w instytucjach będących beneficjentami osi 

priorytetowej; 

 finansowanie kosztów archiwizacji i przechowywania dokumentacji (w tym również  

w formie elektronicznej) Programu oraz Programu w ramach perspektywy finansowej 

2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006; FS/ISPA 2000-2006; 

 realizacja działań wspierających dla zapewnienia zintegrowanego podejścia terytorialnego 

działań podejmowanych w ramach Programu oraz działań mających istotne znaczenie 
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dla zapewnienia spójności z priorytetami strategii Europa 2020 oraz innymi właściwymi 

dokumentami istotnymi dla skuteczności interwencji podejmowanych w ramach Programu; 

 weryfikację dokumentacji projektowej dla projektów strategicznych oraz doradztwo w tym 

zakresie; 

 realizację działań informacyjno-promocyjnych; 

 finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przyszłych interwenc ji 

strukturalnych. 

Wskaźniki: 

Lp Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło pozyskiwania danych nt. 

wartości 

1. 
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków 

pomocy technicznej 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba 
System monitorowania/co najmniej raz 

na kwartał 

3. Liczba przeprowadzonych ewaluacji sztuka 
System monitorowania/co najmniej raz 

na kwartał 

4. Liczba projektów strategicznych objętych wsparciem sztuka 
System monitorowania/co 

najmniej raz na kwartał 

5. 
Liczba wspartych projektów strategicznych, które 

uzyskały dofinansowanie 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na rok 

6. 
Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów 
osoba 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

7. 
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim 

zasięgu 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

8. 
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

9. 
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 

wydanych w formie elektronicznej 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

10. 
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów 
sztuka 

System monitorowania/co najmniej raz 
na kwartał 

11. 
Średnia ocena dostosowania stanowisk pracy do 

wykonywania zadań związanych z wdrażaniem polityki 
spójności 

punkty w skali 
0-5 

Ewaluacja/co najmniej raz na rok 

 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

Główny typ beneficjentów w ramach osi priorytetowej: 

 Instytucja Zarządzająca; 

 Instytucje Pośredniczące; 

 Instytucje Wdrażające; 

 Instytucje, którym powierzono zadania w zakresie zarządzania i wdrażania instrumentu 

Łącząc Europę; 

 Instytucje, którym powierzono zadania w obszarze wdrażania instrumentów  finansowych; 

 Beneficjenci realizujący projekty kolejowe i drogowe o łącznej wartości dofinansowania  

ze środków EFRR lub FS co najmniej 2 mld euro: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; w tym również w zakresie realizacji 

projektów instrumentu Łącząc Europę 

Grupy docelowe: 

 Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu; 

 Instytucje, których działania wpływają na potencjał beneficjentów/potencjalnych 

beneficjentów i/lub skuteczność działań IZ, IP, IP II; 
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 Partnerzy społeczno-gospodarczy; organizacje pozarządowe – w zakresie związanym  

z udziałem z Komitecie Monitorującym oraz grupach roboczych, przygotowania ekspertyz, 

jak również w zakresie działań o charakterze szkoleniowym. 

Zasady finansowania osi priorytetowej, w tym pomoc publiczna  

Projekty w ramach osi priorytetowej będą wspierane w formie bezzwrotnej. 

Wpływ dużych projektów na realizację celów osi priorytetowej 

W ramach osi priorytetowej nie przewiduje się realizacji dużych projektów.  
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4. PLAN FINANSOWY PROGRAMU 

4.1. Tabela zobowiązań 
 

Rok FS 

EFRR 

Suma Regiony słabiej 
rozwinięte 

Regiony lepiej 
rozwinięte 

2014 2 396 562 742 515 273 882 29 438 437 2 941 275 061 

2015 2 541 443 537 545 311 792 30 028 560 3 116 783 889 

2016 2 692 014 258 576 627 911 30 628 358 3 299 270 527 

2017 2 825 685 050 605 215 545 31 247 503 3 462 148 098 

2018 2 954 600 083 633 844 148 31 866 649 3 620 310 880 

2019 3 088 610 572 662 407 202 32 505 143 3 783 522 917 

2020 3 210 307 043 690 773 607 33 153 310 3 934 233 961 

Suma 19 709 223 285 4 229 454 087 218 867 961 24 157 545 333 



4.2. Tabela źródeł finansowania 
Poniższa tabela prezentuje wstępne szacunki w euro. W ramach kwoty wkładu UE uwzględniona została rezerwa wykonania, stanowią ca 7% całkowitej 
alokacji UE na Program. Ponadto wskazany poziom (odsetek) wsparcia stanowi możliwy maksymalny i będzie on odpowiednio niższy w przypadku 
występowania pomocy publicznej (dyskusja jest w toku), Program zostanie zatem odpowiednio skorygowany.  

Oś priorytetowa Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wkładu 
UE 

Wkład unijny 
Wkład 

krajowy 

Indykatywny podział wkładu 
krajowego 

Finansowanie 
ogółem 

Poziom 
wsparcia 

Wkład EBI  
(dla celów 

informacyjnyc
h) 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne 

 1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=4.+5. 9.=4./8. 10. 

Oś priorytetowa I. FS n/d 

Wydatki 
publiczne  
i prywatne 

1 263 221 818 222 921 497 … … 1 486 143 315 0,8500 … 

Oś priorytetowa II. FS n/d 3 458 175 247 610 266 220 … … 4 068 441 467 0,8500 … 

Oś priorytetowa III. FS n/d 14 687 826 220 2 591 969 333 … … 17 279 795 553 0,8500 … 

Oś priorytetowa 
IV.

208
 

EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

2 790 685 592 492 473 928 … … 3 283 159 520 0,8500 … 

Lepiej 
rozwinięte 

114 885 495 28 721 374   143 606 869 0,8000  

Oś priorytetowa V. EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

617 233 726 108 923 599 … … 726 157 325 0,8500 … 

Lepiej 
rozwinięte 

25 396 494 6 349 124   31 745 618 0,8000  

Oś priorytetowa VI. EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

361 521 084 63 797 838 … … 425 318 922 0,8500 … 

Lepiej 
rozwinięte 

38 478 951 9 619 738   48 098 689 0,8000  

Oś priorytetowa 
VII. 

EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

460 013 685                                                                                             81 178 886 … … 541 192 571 0,8500 … 

Lepiej 
rozwinięte 

40 107 021 10 026 755   50 133 776 0,8000  

Oś priorytetowa 
VIII. 

FS n/d 300 000 000 52 941 176 … … 352 941 176 0,8500 … 

Ogółem   24 157 545 333 4 279 189 468 … … 28 436 734 801 0,8495 … 
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 W ramach alokacji UE łącznie przeznaczonej na IV. oś priorytetową przewidziano 946 120 464 EUR na wsparcie inwestycji, których celem jest wyprowadzenie ruchu z miast (np. obwodnice). 



 

4.3. Tabela podziału na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionów 
oraz cele tematyczne 

 

Oś 
priorytetowa 

Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Cel 
tematyczny 

Wkład unijny 
Wkład 

krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

Oś 
priorytetowa  

I. 
FS n/d 4. 1 263 221 818 222 921 497 1 486 143 315 

Oś 
priorytetowa 

II. 
FS n/d 

5. 230 286 442 40 638 784 270 925 226 

6. 3 227 888 805 569 627 736 3 797 516 241 

Oś 
priorytetowa  

III. 
FS n/d 

4. 1 700 000 000 300 000 000 2 000 000 000 

7. 12 987 826 220 2 291 969 333 15 279 795 553 

Oś 
priorytetowa  

IV. 
EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

7. 

2 790 685 592 492 473 928 3 283 159 520 

Lepiej 
rozwinięte 

114 885 495 28 721 374 143 606 869 

Oś 
priorytetowa 

V. 
EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

7. 

617 233 726 108 923 599 726 157 325 

Lepiej 
rozwinięte 

25 396 494 6 349 124 31 745 618 

Oś 
priorytetowa  

VI. 
EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

6. 

361 521 084 63 797 838 425 318 922 

Lepiej 
rozwinięte 

38 478 951 9 619 738 48 098 689 

Oś 
priorytetowa  

VII. 
EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

9. 

460 013 685 81 178 886 541 192 571 

Lepiej 
rozwinięte 

40 107 021 10 026 755 50 133 776 

Oś 
priorytetowa  

VIII. 
FS n/d n/d 300 000 000 52 941 176 352 941 176 

Ogółem    24 157 545 333 4 279 189 468 28 436 734 801 

 

4.4. Tabela podziału alokacji w realizacji celu dotyczącego zmiany 
klimatu 

 

Oś priorytetowa 
Szacunkowa wysokość środków 

na cele związane ze zmianą 
klimatu 

Udział w całości alokacji na PO 
(%) 

Oś priorytetowa  I. 1 061 182 693 4,39 

Oś priorytetowa II. 1 568 128 379 6,49 

Oś priorytetowa  III. 3 882 759 511 16,07 

Oś priorytetowa  IV. 581 114 217 2,41 

Oś priorytetowa V. 0 0,00 

Oś priorytetowa  VI. 0 0,00 

Oś priorytetowa  VII. 0 0,00 

Oś priorytetowa  VIII. 0 0,00 
Ogółem 7 127 772 288 29,51 
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5. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU 
TERYTORIALNEGO 

5.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Nie dotyczy 

5.2. Zintegrowany rozwój terytorialny, w tym rozwój miast  

 

5.2.1 Wymiar terytorialny programu 

Jednym z najistotniejszych uwarunkowań polityki rozwoju w latach 2014 -2020 jest zasada 

zintegrowanego podejścia terytorialnego. Zakłada ona integrację wsparcia pochodzącego  

z różnych źródeł i różnych podmiotów oraz jego precyzyjne dostosowanie do potrzeb  

i uwarunkowań rozwojowych konkretnych terytoriów. Przyjęcie podejścia zintegrowanego oznacza 

przewartościowanie dotychczasowego sposobu prowadzenie działań rozwojowych poprzez 

dostosowanie interwencji o charakterze sektorowym do szczególnych potrzeb terytoriów 

definiowanych zarówno poprzez ich potencjały jak też bariery (problemy) rozwojowe. Oznacza to, 

że podjęcie interwencji w danym obszarze musi, obok wpisywania się w określone cele 

tematyczne i priorytety inwestycyjne, uwzględniać specyficzne potrzeby określonych terytoriów, 

jako obszarów strategicznej interwencji. Podejście takie jest zgodne z celami KSRR, które jako 

główny cel polityki regionalnej wskazują rozwijanie wewnętrznych czynników wzrostu (zasobów 

endogennych) oraz rozwiązywanie szczególnych problemów dotyczących wybranych terytoriów. 

Oznacza to jednak w praktyce potrzebę możliwie dokładnego określenia potencjałów i potrzeb 

różnych terytoriów Jest to również przesłanka na rzecz prowadzenia polityki rozwoju w bliskiej 

współpracy między różnymi szczeblami władz publicznych i partnerami w celu precyzyjnego 

określenia szczegółowych celów interwencji realizowanej przy współudziale funduszy 

zewnętrznych i miejscowych. 

Założenia programu operacyjnego służą ukierunkowaniu interwencji zgodnemu z ww. podejściem. 

Są tym samym zgodne z rozumieniem polityki spójności wprowadzonym przez Traktat Lizboński, 

który uzupełnił pojęcie spójności społecznej i gospodarczej o wymiar terytorialny, który mógłby 

przyczynić się do większej integracji wspólnotowych polityk zdolnych do skutecznego 

odpowiadania na wyzwania stojące przed UE. Pozostają również w zgodzie z pracami toczącymi 

się na szczeblu UE nad osiągnięciem porozumienia co do sposobu zdefiniowania spójności 

terytorialnej, która powinna zapewniać harmonijny, zrównoważony i policentryczny rozwój 

różnego rodzaju terytoriów.  

Prace nad ujęciem wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju i jego miejsca w przyszłej polityce 

spójności były prowadzone równolegle na poziomie krajowym. W odpowiedzi na publikację 

Zielonej Księgi 24 lutego 2009 r. Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął Stanowisko RP do 

Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, w którym podkreślił m.in., że celem osiągania 

spójności terytorialnej nie powinno być jedynie niwelowanie różnic, lecz także zapewnienie 

mechanizmów, dzięki którym możliwy będzie rozwój konkurencyjności w oparciu o potencjał 

endogeniczny wszystkich terytoriów oraz przepływ i absorpcja innowacji tworzonych  

w ośrodkach wzrostu na pozostałe obszary. Ten sposób rozumienia spójności terytorialnej został 

rozwinięty w pracach nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Koncepcją 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, integrującej wymiar przestrzenny z planowaniem 

społeczno-gospodarczym. Także horyzontalne dokumenty strategiczne: Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 2030 (DSRK) oraz Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) 
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umiejscawiają wymiar terytorialny jako istotny element wszystkich polityk i działań publicznych  

o charakterze rozwojowym. 

We wszystkich ww. dokumentach podkreślono konieczność podnoszenia konkurencyjności 

terytoriów poprzez koncentrację wsparcia na obszarach o największym potencjale wzrostu,  

do których zaliczono największe ośrodki miejskie i ich obszary funkcjonalne, przy jednoczesnym 

wzmacnianiu spójności terytorialnej i równoważeniu rozwoju w wymiarze przestrzennym. 

Komplementarnie do prowadzonych działań na rzecz oparcia wzrostu na wybranych obszarach 

tworzone powinny być warunki dla rozprzestrzeniania rozwoju  na obszary w dalszym otoczeniu, 

przy szczególnym uwzględnieniu roli miast mniejszych (regionalnych i subregionalnych) w tym 

procesie.  

Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji został wprowadzony do głównych założeń polityki 

spójności po 2013 r. W Umowie Partnerstwa (UP) wskazuje się, że efektywność programowania  

i realizacji społeczno-gospodarczych działań rozwojowych jest uwarunkowana analizą barier  

i potencjałów oraz właściwego dostosowania interwencji do specyfiki poszczególnych obszarów. 

Włączenie wymiaru terytorialnego może zapewnić zwiększenie efektywności wykorzystania 

środków Wspólnych Ram Strategicznych. Jednocześnie podkreśla się, że podejście terytorialne 

będzie stosowane równolegle do podejścia horyzontalnego, zwłaszcza tam, gdzie jest to 

uzasadnione specyfiką celów tematycznych i zasadami działania poszczególnych funduszy. 

Interwencja Funduszu Spójności, pomimo charakteru horyzontalnego, będzie w znacznej mierze 

sterytorializowana i dostosowana do potrzeb rozwojowych poszczególnych obszarów, zwłaszcza 

miast wojewódzkich oraz subregionalnych. 

Skuteczna i efektywna realizacja wymiaru miejskiego w ramach polityki spójności wymaga 

zastosowania podejścia strategicznego poprzez określenie spójnego zestawu priorytetów i działań 

skierowanych do miast (wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej). Dotyczy to wszystkich 

programów operacyjnych polityki spójności, których priorytety i działania adresowane do miast 

powinny się ze sobą integrować i uzupełniać w sposób komplementarny. PO IŚ będzie stanowił 

wkład w realizację wymiaru miejskiego polityki spójności w latach 2014 -2020 w zakresie rozwoju 

infrastrukturalnego, zgodnie z celami ujętymi w Umowie Partnerstwa, komplementarnie do 

programów wspierających innowacyjność, kompetencje cyfrowe, rozwój zasobów ludzkich.  

W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia sprawnej koordynacji wsparcia w odniesieniu do 

wymiaru miejskiego na poziomie krajowym. Służyłoby to przemyślanemu rozdysponowaniu 

wsparcia na rzecz miast pomiędzy programami operacyjnymi na poziomie  krajowym, a następnie 

jego dopasowaniu do interwencji podejmowanej na poziomie regionalnym.  

Miasta jako obszary strategicznej interwencji 

Wymiar miejski, stanowiący integralną część wymiaru terytorialnego, w okresie programowania 

2014-2020 będzie znacznie wzmocniony. Jest to związane z charakterystyczną sytuacją 

obszarów miejskich, będących motorami rozwoju kraju i poszczególnych regionów, generującymi 

największy wkład do Produktu Krajowego Brutto (PKB),  a z drugiej strony borykającymi się ze 

specyficznymi problemami i wyzwaniami. Zgodnie z projektem Krajowej Polityki Miejskiej, wymiar 

miejski dotyczy wszystkich typów ośrodków miejskich, a więc zgodnie z klasyfikacją 

zaproponowaną w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 , ośrodków 

wojewódzkich, ośrodków regionalnych, ośrodków subregionalnych oraz ośrodków lokalnych. 

Instrumenty oraz działania podejmowane wobec poszczególnych typów ośrodków będą 

różnicowane tak, aby uwzględnić specyficzne potrzeby miast oraz ich potencjał rozwojowy. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa, interwencja programu będzie realizować postulat koncentracji 

geograficznej na obszarach strategicznych interwencji polityki państwa, którymi w wymiarze 

miejskim są miasta wojewódzkie z ich obszarami funkcjonalnymi (w rozumieniu KSRR) oraz 
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ośrodki subregionalne, traktowane jako obszary strategicznej interwencji w ramach programu 

operacyjnego.  

Należy podkreślić również duże znaczenie interwencji programu we wzmacnianiu warunków 

rozwojowych obszarów miejskich, pomimo że fizycznie projekty mogą być lokalizowane poza 

obrębem miast. Na przykład realizacja licznych projektów transportowych, w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i generalnie ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

energetycznego, pomimo że umiejscowiona poza obszarami miejskimi, służy tworzeniu szeroko 

rozumianych warunków rozwoju miast i bezpiecznej egzystencji ludności miejskiej.  

Miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne 

Jak podkreślono w Umowie Partnerstwa, 18 miast wojewódzkich wraz ze swoimi obszarami 

funkcjonalnymi stanowi centra rozwoju gospodarczego kraju i regionów, pełnią także ważne 

funkcje metropolitalne: administracyjne, społeczne, naukowe, kulturalne i inne. Jednocześnie 

miasta te wykazują dużo deficytów i barier rozwojowych uniemożliwiających pełne wykorzystanie 

ich potencjałów w rozwoju społeczno- gospodarczym kraju i poszczególnych regionów. 

Główne kierunki działań skierowane do tej kategorii miast przeznaczone do współfinansowania  

w programie ze środków Funduszu Spójności oraz EFRR obejmą:  

 poprawę połączeń transportowych pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi oraz  

w relacjach międzynarodowych; 

 promowanie transportu publicznego; 

 działania związane z ochroną środowiska, w tym adaptacją do zmian klimatu  

i wspieraniem efektywności wykorzystywania zasobów, w tym rekultywację obszarów 

zdegradowanych; 

 poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE; 

 zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych, energii i paliw oraz realizacją 

niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich; 

 rozwijanie wybranych funkcji metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, 

takich jak funkcje kulturowe i symboliczne (obecność placówek kulturalnych najwyższej 

rangi, ważne wydarzenia kulturalne) oraz wybrane działania z zakresu infrastruktury 

społecznej (ochrony zdrowia i rozwoju zasobów kultury). 

Należy zauważyć, że wsparcie tych ośrodków miejskich będzie realizowane głównie ze środków 

Funduszu Spójności i jako takie będzie dostosowane do specyficznych wymogów związanych  

z zasadami wsparcia obwiązujących dla tego funduszu.  Oznacza to, że będzie ono 

skoncentrowane na podstawowych obszarach wspieranych przez ten fundusz, jak poprawa 

warunków związanych z ochroną środowiska, w tym adaptacją do zmian klimatu oraz rozwój 

zrównoważonego transportu, w tym europejskich sieci transportowych oraz efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem OZE. W ramach PO IŚ realizowane będą działania 

ukierunkowane na tworzenie warunków rozwoju zrównoważonego tych miast, poprzez 

promowanie strategii niskoemisyjnych oraz wynikających z nich działań w obszarze transportu, 

infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego i tzw. zrównoważonej mobilności miejskiej, 

infrastruktury dystrybucji energii, w tym tzw. inteligentnych sieci, promowanie efektywności 

energetycznej w infrastrukturach publicznych, realizację działań związanych z dostosowaniem do 

zmian klimatu, dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Podstawą wsparcia będą dokumenty 

strategiczne miast spełniające wymogi strategii niskoemisyjnych, będące warunkiem wynikającym 

z mocy przepisów ogólnych dotyczących funkcjonowania Europejskie Fundusze Strukturalne  

i Inwestycyjne (EFSI). 
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Miasta subregionalne jako obszary strategicznej interwencji w ramach programu  

W ramach realizacji wymiaru miejskiego wyodrębniona zostaną  środki  z przeznaczeniem na 

zrównoważony rozwój ośrodków regionalnych i subregionalnych, które uzyskają specjalny status 

jako obszary strategicznej interwencji w ramach programu. Wyznaczenie tej kategorii miast do 

specjalnego wsparcia w ramach PO IŚ wynika z dużego znaczenia tych ośrodków dla stabilnego 

funkcjonowania systemu osadniczego oraz zrównoważonego rozwoju kraju.  Należy podkreślić, 

że dla identyfikacji tych ośrodków istotny jest nie tylko ich status administracyjny, ale przede 

wszystkim miejsce, jakie zajmują w policentrycznej strukturze systemu osadniczego. Oparcie 

rozwoju przestrzennego na rozproszonej sieci ośrodków miejskich wzmacnia procesy spójności 

terytorialnej, jako celu ważnego z punktu widzenia całego kraju. Z tego względu ważne jest 

wspieranie zachowania funkcji mniejszych miast, które efektywnie mogą zostać podjęte z poziomu 

programu krajowego.  

Działania adresowane do tej grupy miast w ramach programu powinny wspierać wzmacnianie 

dwukierunkowych powiązań tych miast: z miastami wojewódzkimi, z jednej strony, a także  

z mniejszymi ośrodkami lokalnymi i obszarami wiejskimi. Konieczna jest identyfikacja  

i wykorzystanie wewnętrznych potencjałów tych miast w celu utrzymania i rozwoju funkcji 

wyższego rzędu wobec ośrodków lokalnych i obszarów wiejskich, jak również wzmacnianie ich 

relacji z największymi ośrodkami miejskimi. Do realizacji obu kierunków działań niezbędne jest 

wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę, która będzie służyła tworzeniu warunków dla absorpcji 

procesów rozwojowych z ośrodków wojewódzkich, a następnie ich przenoszeniu na obszary 

otaczające, zwłaszcza regiony wiejskie (rozprzestrzenianie procesów rozwojowych).  

Tego rodzaju interwencja została skoncentrowana na obszarach wpisujących się w główny nurt 

programu, tj. w zakresie dróg krajowych (w tym obwodnice), linii kolejowych łączących te miasta  

z większymi ośrodkami, publicznego transportu miejskiego oraz szeroko pojętej rewitalizacji  

uwzględniającej aspekty środowiskowe (obejmującej m.in. OZE i efektywność energetyczną oraz 

inne inwestycje w obszarze ochrony środowiska). Ponadto, interwencja obejmuje inwestycje  

w zakresie infrastruktury społecznej, w tym w szczególności związane z systemem ratownictwa 

medycznego. 

Należy również mieć na względzie spójność tematyczną działań, dla których źródłem wspa rcia 

będzie Fundusz Spójności. Większość z nich wynikać będzie ze strategii niskoemisyjnych 

przygotowanych dla obszarów miejskich i będzie wspierało podstawy infrastrukturalne rozwoju 

zrównoważonego, komplementarnie do działań wynikających z innych programów  

i finansowanych z innych funduszy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na  znaczenie 

zintegrowanego rozwoju miast jako narzędzia osiągania celów strategii EU 2020 przyczyniającego 

się do rozwoju inteligentnego, bardziej zrównoważonego i sprzyjającego  włączeniu społecznemu, 

szeroko podjętej w Deklaracji z Toledo (czerwiec 2010 r.). Zgodnie z deklaracją, centralnym 

elementem koncepcji zintegrowanego rozwoju miast jest zintegrowana rewitalizacja miast, która 

powinna mieć strategiczne znaczenie dla realizacji modelu miasta zrównoważonego, bardziej 

inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Z punktu widzenia wymiaru 

środowiskowego, w deklaracji podkreślono, że obszary metropolitalne, jak też miasta mniejsze 

odgrywają kluczową rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju świata, a w szczególności w walce 

ze zmianą klimatu, ponieważ to właśnie tam koncentruje się największe zużycie zasobów 

(zarówno materiałowych jak i energetycznych) i tam powstaje najwięcej ścieków komunalnych  

i przemysłowych odpadów i emisji (w tym, co najbardziej znaczące, emisji gazów cieplarnianych).  

Jako najważniejsze wyzwanie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  

w świetle celów Strategii Europa 2020, Deklaracja wskazuje osiągnięcie  maksymalnej możliwej 

ekoefektywności istniejących struktur obszarów miejskich w miastach. Obejmuje ono m.in.:  
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 ograniczenie potrzeb transportowych i stymulowanie mobilności zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju; 

 czystszych środków transportu, wspieranie niedrogiego i wydajnego transportu 

publicznego dostępnego we wszystkich, a przede wszystkim w zaniedbanych dzielnicach 

miast, w których może on odgrywać kluczową rolę w przełamywaniu ich fizycznej izolacji, 

oraz multimodalne sieci transportowe i optymalizacji logistyki obszarów miejsk ich; 

 poprawę efektywności energetycznej w istniejących budynkach; 

 lepsze zarządzanie zasobami energetycznymi, zasobami naturalnymi oraz pochodzącymi 

z odzysku oraz przepływami w mieście (tzw. metabolizm miasta); 

 promowanie odnawialnych źródeł energii oraz ich wdrażanie i zastosowanie w miastach; 

 powtórne wykorzystanie gruntów (poprzez rewitalizację obszarów miejskich, przebudowę 

lub ponowne wykorzystanie terenów opuszczonych, zdewastowanych lub 

niewykorzystanych); 

 promowanie spożycia lokalnych produktów przyjaznych środowisku w celu skrócenia 

łańcuchów konsumpcyjnych i wzmocnienia lokalnej gospodarki ekologicznej;  

 ochronę zasobów naturalnych, krajobrazowych, wody, obszarów rolniczych wokół miast;  

 wzmacnianie ich związków lub połączeń z miastami (na przykład,  pasy zieleni i/lub 

korytarze połączone z siecią parków i przestrzeni publicznych lub stanowiących ich 

przedłużenie), „ponowne zazielenianie” istniejących miast.  

Oprócz działań mitygacyjnych związanych ze zmianami klimatu, w dokumencie zwrócono uwagę 

na konieczność prowadzenia działań adaptacyjnych do tych zmian, w szczególności na terenach 

przybrzeżnych i rzecznych, które mogą ucierpieć z powodu podnoszącego się poziomu morza lub 

powodzi lub na terenach gdzie przewiduje się, że skutki ocieplenia będą największe. W deklaracji 

wskazano na konieczność opracowania przez miasta aktywnych strategii mających na celu 

opieranie się tej zmianie („odporne miasta”) w celu ich ochrony przed katastrofami naturalnymi  

i ociepleniem oraz aby poprawić gospodarkę wodną w czasie suszy. 

W kontekście postanowień Deklaracji z Toledo uzupełnionej przez dokument referencyjny  

nt. Zintegrowanej rewitalizacji miast należy zauważyć, że są one w dużej mierze zgodne z tymi, 

jakie zostały zaproponowane miastom w PO IŚ. Szczegółowe informacje odnoszące się do 

zakresu wsparcia miast subregionalnych zostały przedstawione w dalszej części rozdziału.  

Wpływ programu na pozostałe obszary strategicznej interwencji 

Obszary wiejskie 

Obszary wiejskie pełnią wiele funkcji o dużym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju kraju.  

Z uwagi na położenie i naturalną bliskość cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, 

unikalnych struktur przyrodniczych, a także, ważnych dla egzystencji ludności miast terenów 

zielonych, obszary wiejskie cechują się wieloma potencjałami do których wykorzystania i rozwoju 

będzie mogła przyczyniać się interwencja programu.  

Zakłada się, że obszary wiejskie będą adresatem wsparcia o charakterze bezpośrednim oraz 

pośrednim. Główne kierunki działań wspierającymi rozwój i przekształcenia na tych obszarach 

będą dotyczyć ochrony środowiska naturalnego, w tym przywracania i ochrony cennych zasobów 

przyrodniczych na tych obszarach, wytwarzania i dystrybucji odnawialnych źródeł energii, budowy 

infrastruktury energetycznej.  

Ponadto, interwencja programu będzie wspierać dostosowanie do zmian strukturalnych poprzez 

wykorzystanie innych walorów dostępnych na tych obszarach (np. w zakresie ekologii, 

dziedzictwa kulturowego tworzącego warunki dla rozwoju turystyki, produkcji energii w oparciu  
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o lokalne źródła surowców). Wsparcie tych gałęzi gospodarki będzie pobudzać lokalny rozwój 

oraz przyczyniać się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.  

Dla uzyskania wymiernych efektów działań skierowanych do obszarów wiejskich, niezbędne 

będzie podjęcie komplementarnej interwencji o charakterze miękkim z innych programów 

operacyjnych, w ramach wsparcia rozwoju zasobów ludzkich, kapitału społecznego oraz 

inwestycji w infrastrukturę techniczną o charakterze lokalnym i regionalnym (transportową, 

telekomunikacyjną, energoelektryczną niskich i średnich napięć i ochrony środowiska)  

i społeczną. Działania programu będą wspierać procesy kształtowania się regionalnych 

specjalizacji, które będą obejmować usługi i działalności koncentrujące się na obszarach  

wiejskich w zakresie turystyki, środowiska oraz różnych gałęzi gospodarki wspieranej 

współfinansowanymi inwestycjami, jak rozwój energii ze źródeł odnawialnych.   

W odniesieniu do działań o charakterze pośrednim, obszary wiejskie będą mogły korzystać ze 

wsparcia adresowanego w programie do mniejszych ośrodków miejskich, takich jak miasta 

subregionalne. Ośrodki te mają często szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, 

głównie jako katalizatory tworzenia funkcji pozarolniczych oraz jako inkubatory przedsięwzięć 

aktywizujących otaczające je tereny. Dzięki poprawie dostępności transportowej ośrodków 

subregionalnych do największych ośrodków miejskich stworzone zostaną warunki do bardziej 

intensywnej mobilności przestrzennej i zawodowej mieszkańców wsi,  co będzie skutkować 

lepszym dostępem do usług publicznych wyższego rzędu oraz bardziej atrakcyjnych miejsc pracy.  

Polska Wschodnia 

Interwencja programu będzie przyczyniać się również do wzmocnienia szans rozwojowych Polski 

Wschodniej. Działania dedykowane temu obszarowi  będą realizowane w ramach interwencji 

podstawowej programu oraz poprzez realizację wymiaru miejskiego.  

Prawie 30% ludności makroregionu w wieku produkcyjnym jest bierna zawodowo. Wśród głównych 

przyczyn bierności wskazywane jest - podobnie jak ogółem w Polsce - przejście na emeryturę (ok. 

45% wskazań wśród badanych), w drugiej kolejności podjęcie nauki (przeciętnie co czwarty 

mieszkaniec makroregionu), a następnie choroba i niepełnosprawność (16%) oraz obowiązki rodzinne 

(ok. 10%). 

Polska Wschodnia jest obszarem występujących barier rozwojowych o charakterze 

infrastrukturalnym, mających wpływ na peryferyjność tego regionu. Ich efektywne rozwiązanie 

będzie przedmiotem wsparcia zarówno z poziomu regionalnego i krajowego. W odniesieniu do 

rozwoju infrastruktury transportowej, konieczna jest poprawa dostępności zewnętrznej tego 

makroregionu, zwłaszcza połączeń transportowych miast wojewódzkich ze stolicą oraz 

dostępności wewnętrznej (pomiędzy miastami). Wkład PO IŚ będzie miał charakter 

komplementarny do interwencji w ramach innych programów krajowych oraz programów 

regionalnych.  

Polska Wschodnia jest również regionem peryferyjnym w odniesieniu do wyposażenia  

w infrastrukturę energetycznej, gwarantującą bezpieczeństwo i stabilność dostaw energ ii. 

Niedoinwestowanie tego obszaru Polski negatywnie wpływa na konkurencyjność gospodarki  

i warunki życia ludności. Jest to wyzwanie, które również będzie wymagało podjęcia nakładów 

inwestycyjnych z poziomu krajowego.  

Oprócz interwencji tematycznej, miasta Polski Wschodniej (wojewódzkie oraz subregionalne) 

będą mogły ubiegać się o wsparcie na realizację strategii niskoemisyjnych.  
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5.2.2. Zastosowanie zintegrowanego podejścia terytorialnego 

W ramach programu przewiduje się zastosowanie zintegrowanego podejścia w odniesieniu do 

miast wojewódzkich oraz subregionalnych. Jeżeli charakter określonego projektu będzie tego 

wymagać, to interwencją programu obejmowane będą także obszary poza granicami tych miast 

(łącznie cały obszar funkcjonalny miasta).  

W odniesieniu do miast wojewódzkich, interwencja będzie miała na celu rozwiązanie 

najważniejszych problemów tych miast na przykład z punktu widzenia wsparcia przedsięwzięć 

ograniczających emisję CO2, w tym efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu 

publicznego, ochrony środowiska. Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem podejścia 

zintegrowanego, przewidującego (tam, gdzie tematycznie właściwe) istnienie na danym obszarze 

planów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych,  zgodnie  

z planowanym zakresem wsparcia. 

Z uwagi na charakter wdrażania Funduszu Spójności, który finansuje kluczowe inwestycje  

o znaczeniu europejskim i krajowym, adresatem działań podejmowanych w ramach programu 

operacyjnego będzie terytorium całego kraju. Zgodnie z przyjętym podziałem interwencji 

kraj/region, cele programu będą osiągane poprzez działania o charakterze krajowym za pomocą 

projektów strategicznych w kluczowych obszarach mających wpływ na wsparcie rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów oraz sprzyjającej spójności 

społecznej i terytorialnej. Ze względu na priorytetowe znaczenie finansowanych inwestycji dla 

budowy  infrastruktury służącej rozwojowi zrównoważonemu, przyjęcie zintegrowanego podejścia 

terytorialnego będzie związane z uzupełniającym charakterem działań podejmowanych na innych 

poziomach zarządzania, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Zachowanie zintegrowanego 

charakteru projektów uwarunkowane jest jednak podjęciem komplementarnych zamierzeń 

inwestycyjnych przez władze różnych szczebli zarządzania, zwłaszcza regionalnego.  

Dla zastosowania zintegrowanego podejścia terytorialnego największe znaczenie będą miały 

działania zapisane w planach (strategiach) gospodarki niskoemisyjnej dla wskazanych obszarów, 

strategiach zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz działania podejmowane w celu 

kontynuowania budowy spójnego układu infrastrukturalnego w zakresie inwestycji transportowych, 

ochrony środowiska i energetyki. Na podstawowy układ interwencji programu będą składać się 

strategiczne inwestycje o charakterze krajowym finansowane z PO IŚ oraz projekty uzupełniające 

podejmowane w układzie zarządzania poziomego (np. inne ministerstwa sektorowe) oraz 

pionowego (inne poziomy władzy publicznej) w oparciu o dokumenty strategiczne zaadresowane 

do konkretnych obszarów.  

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa (UP) jednym z instrumentów zapewniających 

większą efektywność wykorzystania środków EFSI poprzez integrację działań w wymiarze 

terytorialnym będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  będą realizowane przede wszystkim na terenie miast 

wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie
 209

 w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (RPO) na podstawie Strategii ZIT
210

. Na realizację ZIT na tych obszarach 

                                                 
209

 Obszary funkcjonalne miast składają się z różnych jednostek administracyjnych, za które odpowiadają poszczególne 

samorządy lokalne, czyli gminy (w przypadku miast wojewódzkich są to miasta na prawach powiatu – rdzenie obszarów 

funkcjonalnych, jak i małe gminy podmiejskie, leżące w jego strefie oddziaływania). Istotą zastosowania ZIT jest wsparcie 

projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju ośrodków miejskich, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. 
210

 Zgodnie z art. 7 projektu rozporządzenia EFRR, podstawowym warunkiem realizacji ZIT jest posiadanie strategii 

określających zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, 

demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. W związku z funkcjonowaniem w Polsce na poziomie 

lokalnym wielu różnych dokumentów strategicznych dla realizacji ZIT warunek ten będzie spełniać „Strategia ZIT”. 
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przeznaczona została część rezerwy programowej (ustanowionej na etapie przygotowania 

Założeń Umowy Partnerstwa) w wysokości 4,5 % funduszy strukturalnych
211

. Głównym źródłem 

finansowania Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru 

funkcjonalnego (dalej Strategii „ZIT wojewódzkiego”) są poszczególne RPO (obowiązkowo środki 

EFRR i EFS). Dodatkowo, projekty ujęte w Strategii „ZIT wojewódzkiego”, o charakterze 

komplementarnym do tych wspieranych przez RPO w formule ZIT, będą mogły uzyskać wsparcie 

z programów krajowych, w ramach właściwych osi priorytetowych. Taki sposób realizacji wynika 

ze zintegrowanego charakteru strategii ZIT, które oprócz inwestycji o charakterze regionalnym 

będą zawierały komponent krajowy składający się z komplementarnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych finansowanych zgodnie z regułami wsparcia właściwymi dla danego, krajowego 

programu operacyjnego.  W ten sposób PO IiŚ 2014-2020 będzie wnosić wkład w realizację 

podejścia zintegrowanego, pomimo, iż w ramach samego programu nie przewiduje się realizacji 

projektów w formule  ZIT. 

Wyrazem silnie zaakcentowanego wymiaru miejskiego PO IiŚ 2014-2020 są działania 

adresowane do miast wojewódzkich (oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów)  

i subregionalnych. Natomiast w odniesieniu do projektów komplementarnych ujętych w Strategii 

„ZIT wojewódzkiego” możliwy katalog wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 obejmuje 

następujące działania212: 

 realizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych (PI 4.5); 

 modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne (PI 4.3) 

 zrównoważona mobilność miejska/ekologiczny transport miejski - budowa, przebudowa 

infrastruktury transportu publicznego (budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych  

i autobusowych) wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru, budowa węzłów przesiadkowych –  

(PI 4.5). 

 rekultywacja obszarów zdegradowanych (w tym terenów poprzemysłowych), w szczególności na 

obszarach miejskich, z przeznaczeniem na cele środowiskowe (PI 6.5). 

W niektórych przypadkach projekty realizowane w ramach PO IŚ będą stanowiły główną 

inwestycję, wokół której realizowane będą mniejsze inwestycje finansowane z RPO w formule ZIT 

(np. transport miejski). 

Tryb realizacji projektów komplementarnych zostanie ustalony na etapie opracowania 

szczegółowych rozwiązań wdrożeniowych dla programu operacyjnego. Projekty komplementarne 

znajdujące się w pozytywnie zaopiniowanej, przez IZ PO IŚ, Strategii ZIT, będą mogły zyskać 

preferencje w procesie ich wyboru do realizacji poprzez:  

 wprowadzenie priorytetowego traktowania projektów komplementarnych zamieszczonych  

w Strategii „ZIT wojewódzkiego” (tryb pozakonkursowy dla projektów strategicznych, pozytywnie 

zaopiniowanych przez IZ PO IiŚ w ramach kontraktu terytorialnego) lub 

 umieszczenie preferencji dla projektów komplementarnych zamieszczonych w Strategii „ZIT 

wojewódzkiego” w kryteriach wyboru projektów dla wybranych działań PO IŚ (tryb konkursowy 

dla projektów, które nie uzyskały pozytywnej opinii IZ PO IŚ lub nie uzyskały statusu projektu 

strategicznego PO IŚ). 

                                                 
211

 Zakres działań umożliwiających wsparcia z PO IŚ 2014-2020 dla projektów komplementarnych wynikających ze Strategii 

„ZIT wojewódzkiego” może być szerszy w zależności od indywidualnych uzgodnień w ramach kontraktu terytorialnego. 
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Wskazanie w Strategii ZIT projektów komplementarnych nie gwarantuje ich realizacji  i wsparcia 

ze środków PO IŚ. Związek ZIT na etapie tworzenia Strategii „ZIT wojewódzkiego” powinien 

poddać ją, za pośrednictwem IZ RPO, zaopiniowaniu przez IZ PO IŚ w zakresie planowanych 

inwestycji ze środków tego programu. Warunkiem brzegowym jest spełnienie przez takie projekty 

kryteriów wyborów projektów oraz dostępność alokacji. 

Jednym z warunków uzyskania wsparcia na projekty w priorytetach inwestycyjnych 4.3  i 4.5 

(niezależnie od tego czy zgłaszane będą indywidualnie przez gminy czy przez Związki ZIT) może 

być posiadanie przez wnioskujące gminy planów gospodarki niskoemisyjnej.  W przypadku gmin 

wchodzących w skład Związku ZIT planującego ubiegać się o wsparcie projektów 

komplementarnych, do tych realizowanych w ramach RPO w formule ZIT, konieczne może być 

posiadanie przez nie planów gospodarki niskoemisyjnej (dotyczy przede wszystkim obszaru, na 

którym realizowany będzie projekt, a więc niekoniecznie wszystkich gmin wchodzących w skład 

ZIT) albo pogłębionych zapisów na temat przejścia na niskoemisyjną gospodarkę w Strategii ZIT. 

IZ POIŚ dokonana analizy czy zapisy w Strategii ZIT  są w tym zakresie wystarczające. 

Gminy wchodzące w skład Związku ZIT w obszarach wsparcia nieobjętych Strategią ZIT mogą 

ubiegać się o wsparcie PO IŚ indywidualnie na normalnych zasadach. To samo dotyczy 

przypadków, gdy mimo ujęcia danego obszaru wsparcia  w Strategii ZIT planowana w niej  

inwestycja (wskazana w Strategii ZIT) nie obejmuje swoim zasięgiem danej gminy – wówczas 

dana gmina może obiegać się o własny projekt na normalnych zasadach w PO IŚ.  

W odniesieniu do miast subregionalnych, wsparcie będzie  realizowane dwutorowo, tzn. w ramach 

głównego nurtu interwencji (osie priorytetowe tematyczne) oraz w ramach dedykowanych 

miastom działań finansowanych z puli środków do wykorzystania w ściśle określonym zakresie 

tematycznym. Jeżeli charakter określonego projektu będzie tego wymagać, to interwencją programu 

obejmowane będą także obszary poza granicami tych miast (łącznie cały obszar funkcjonalny miasta).  

Zgodnie z promowanym skoncentrowanym podejściem, interwencja będzie miała na celu 

rozwiązanie najważniejszych problemów tych miast z punktu widzenia rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej poprzez np. wsparcie przedsięwzięć ograniczających emisję CO 2, promowanie 

efektywności energetycznej, ochrony środowiska. Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem 

podejścia zintegrowanego, przewidującego (tam, gdzie tematycznie właściwe) istnienie na danym 

obszarze planów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych, 

zgodnie z planowanym zakresem wsparcia. 

W celu wsparcia rozwiązywania problemów rozwojowych wynikających z peryferyjnego położenia 

czy niskiej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów strategicznej interwencji, podejmowane będą 

działania wynikające z dokumentów strategicznych przygotowanych dla tych obszarów.  

W odniesieniu do Polski Wschodniej, wkład PO IŚ będzie polegał na poprawie dostępności 

terytorialnej tego regionu poprzez wsparcie budowy podstawowego układu sieci transportowej 

(drogowej i częściowo kolejowej) oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

5.2. Wpływ programu na cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

Zgodnie z Umową Partnerstwa, dla osiągnięcia celów ogólnych Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego niezbędne jest zaangażowanie w jej wdrażanie wszystkich programów EFSI, zgodnie 

z ich założeniami i oczekiwanymi rezultatami. Obszarem zainteresowania PO IŚ w ramach 

Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
213

 będzie „ochrona stanu środowiska morskiego” 

                                                 
213

 Por. ACTION PLAN. Commission staff working document Accompanying the Communication from the commission to the 

european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions concerning 
the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, February 2013 VERSION. 
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(Save the Sea). W ograniczonym zakresie, program będzie realizował również cel związany  

z poprawą zintegrowania regionu, szczególnie w zakresie spójności transportowej  

i bezpieczeństwa energetycznego.  

Realizacja działań w zakresie ochrony morza będzie miała na celu poprawę zanieczyszczenia 

wód Bałtyku, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów morskich w świecie. 

Osiągnięcie tego celu jest związane z działaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, tak jak 

zostały zdefiniowane w strategii Europa 2020. Działania zapisane w programie operacyjnym będą 

przyczyniały się do osiągania tego celu oraz odpowiadających mu następujących celów 

szczegółowych:  
 dążenie do zapewnienia czystych wód;  

 zachowanie różnorodności przyrodniczej i jej dobrego stanu; 

 zapewnienie czystej i bezpiecznej żeglugi.  

W odniesieniu do celu poprawy dostępności transportowej, działania programu będą przyczyniać 

się do osiągania następujących celów szczegółowych strategii:  

 tworzenie odpowiednich warunków transportowych;  

 zwiększenie dostępności regionu dla mieszkańców.  

Inwestycje na rzecz poprawy warunków transportowych w makroregionie stanowić będą istotną 

cześć działań związanych z interwencją programu operacyjnego w sferze transportu. Położenie 

geograficzne, układ przebiegających przez Polskę korytarzy transportowych i wynikające z tego 

wyzwania będą determinować rozkład przestrzenny i funkcjonalny realizowanych inwestycji. 

Wysokim stopniem spójności z SUE RMB charakteryzować się będą działania na rzecz rozwoju 

infrastruktury transportu morskiego, wodnego śródlądowego, kolejowego (w tym intermodalnego)  

i drogowego, w układzie przestrzennym właściwym dla obszaru i oddziaływania makroregionu.  

W istotnej mierze realizację celów związanych z poprawą warunków transportowych zapewnią 

inwestycje w portach morskich, w szczególności projekty na rzecz poprawy infrastruktury dostępu 

do portów od strony morza i lądu, infrastruktury portowej i nabrzeżowej. Projekty służące 

poprawie dostępności do portów od strony lądu będą obejmowały przebudowę i modernizację 

układu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) wyprowadzającego ruch z portów.  

Oczekiwanym rezultatem działań na rzecz poprawy dostępności regionu Morza Bałtyckiego 

powinno być zmniejszenie peryferyjności regionów tej części Europy oraz tworzenie warunków dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak podkreśla się w Strategii, potencjał Regionu Morza 

Bałtyckiego, na który składa się bogactwo kultur, różnorodność krajobrazu, dziedzictwo miast 

powinien być wspierany poprzez lepsze połączenia transportowe i komunikacyjne. Zakładany w 

programie rozwój głównych sieci transportowych oraz systemu połączeń do nich będzie sprzyjał 

zwiększeniu zewnętrznej oraz wewnętrznej dostępności regionu.  

Ważnym kierunkiem działań na rzecz zwiększenia spójności regionu jest integracja rynków 

energii, co wiąże się z rozwojem infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego o znaczeniu 

ponadkrajowym (połączenie Polska – Litwa), poprawiającej dostępność północnej części regionu 

Morza Bałtyckiego z centralną częścią Europy. Integracji połączeń energetycznych będzie 

sprzyjać promowana w programie dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w energ ię, zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, obniżanie emisyjności gospodarki wraz z efektywnym 

wykorzystaniem zasobów. Zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

i promowaniu efektywności energetycznej będzie sprzyjać wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk pomiędzy państwami Regionu Morza Bałtyckiego. Polepszenie sytuacji infrastrukturalnej 

przyczyni się do zwiększenia integracji, współpracy państw bałtyckich oraz wprowadzenia 

regionalnej solidarności. Rozbudowa terminala LNG w Polsce oraz rozbudowa transgranicznych 

połączeń gazowych sprzyjać będzie budowie wspólnego rynku gazu i zwiększaniu poziomu 
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bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację dostaw tego nośnika w tym regionie  

i będzie mieć także istotne znaczenie w budowie wspólnego rynku gazu na poziomie UE. 

Ponadto, w kontekście działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospodarki, należy 

zwrócić uwagę na potencjał regionu Morza Bałtyckiego dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, 

jako lokalnego, nieemisyjnego, odnawialnego źródła energii oraz wkładu energetyki morskiej  

w promowany przez KE rozwój sektora tzw. Blue Economy. W dokumencie strategicznym Komisji 

Europejskiej, Błękitny Wzrost, podkreślana jest konieczność wspierania sektora morskiej 

energetyki wiatrowej w związku z jego pozytywnym wpływem na gospodarkę państw 

członkowskich, rewitalizację przemysłu oraz tworzenie miejsc pracy. Wsparciu błękitnego wzrostu 

będą sprzyjać takie działania programu, jak rozwój energetyki wiatrowej i budowa farm morskich 

oraz rozwój niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski  

i połączenia multimodalne. 

Osiąganiu celów strategii będzie sprzyjać zwiększenie poczucia identyfikacji z regionem, w czym 

dużą rolę może odegrać promowanie wspólnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej regionu 

Morza Bałtyckiego. Realizowane w programie inwestycje dotyczące ochrony i zachowania 

dziedzictwa kulturowego mają niezmiernie istotny wpływ na integrację społeczności w regionie, 

przypominając o wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz zwiększając atrakcyjność dla turystów  

i inwestorów.. 

W kontekście osiągnięcia odpowiedniego potencjału wdrażania SUE RMB w ramach programu  

operacyjnego ważne jest oprócz integracji problemowej (tj. poszukiwania części wspólnych 

programu z problematyką SUE RMB) włączenie do logiki programowania perspektywy 

makroregionalnej oraz poszukiwania rozwiązań dla zwiększenia efektywności podejścia 

zintegrowanego oraz podejmowania współpracy i działań partnerskich na rzecz strategii. Wymaga 

to odpowiednich rozwiązań w zakresie koordynacji uwzględniających także wymiar 

międzynarodowy współpracy, która może być ważnym elementem zwiększenia efektywności 

działań. Wyzwaniem pozostanie zwiększenie poczucia odpowiedzialności oraz wsparcia 

w realizacji strategii na poziomie krajowym, oraz regionalnym i lokalnym, pozwalającego odejść 

od dotychczasowego wąskiego i fragmentarycznego podejścia (wskazywania pojedynczych 

działań) na rzecz współpracy, jako mechanizmu pozwalającego na osiąganie celów strategii bez 

konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych. To z kolei będzie wymagało 

odpowiedniego uwzględnienia działań opartych na współpracy w krajowych dokumentach rozwoju 

przyczyniającej się do osiągania celów makroregionu Bałtyku.  

Zastosowanie takiego podejścia pozwoli na uwzględnienie celów strategii na etapie tworzenia 

założeń programowych, a zwłaszcza wdrożeniowych programu. Pozwoli też zmierzyć się  

z problemami, jakie wynikają z przeprowadzonych ewaluacji, do których należy niski poziom 

wiedzy o strategii oraz niski, jak dotychczas stopień usieciowienia beneficjentów programów. 

Skutkuje to brakiem szerszej współpracy beneficjentów z podmiotami z regionu Morza 

Bałtyckiego, co należy ocenić negatywnie, jako że kwestia współpracy sieciowej podmiotów jest  

czynnikiem determinującym sukces podejścia zintegrowanego. Projekty realizowane przez 

podmioty nie włączone w sieć regionalną nie mają szansy na umiędzynarodowienie, a co za tym 

idzie – czerpanie korzyści z komplementarności oraz uzyskanie efektów synergicznych. 

Podsumowując, osiąganie celów określonych w SUE RMB w ramach programu operacyjnego 

będzie odbywało się z jednej strony poprzez realizację działań spójnych z koncepcją założeń 

rozwoju zrównoważonego w takich obszarach strategicznych, jak ochrona środowiska 

naturalnego wpływająca na poprawę stanu wód Morza Bałtyckiego oraz poprawa spójności  

i dostępności regionu w wymiarze transportowym i bezpieczeństwa energetycznego. Drugim 

ważnym kierunkiem działań będzie przyjęcie na poziomie wdrożeniowym odpowiednich 
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mechanizmów promujących współpracę partnerów (przyszłych beneficjentów) w wymiarze 

krajowymi i międzynarodowym. Promowanie współpracy należy traktować jako działanie 

horyzontalne, pozwalające na łączenie pojedynczych i izolowanych działań rozwojowych   

i w rezultacie bardziej efektywne osiąganie celów właściwych polityk krajowych.  
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6. SYSTEM INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ 
PROGRAMU 

6.1. Instytucje zaangażowane w realizację programu 

 

Oś priorytetowa Instytucja Pośrednicząca Instytucje Wdrażające 

Oś priorytetowa  I. Ministerstwo Gospodarki 

Priorytet Inwestycyjny 4.1  

 w zakresie wsparcia wytwarzania OZE – 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
(w trakcie ustaleń z MG); 

 w zakresie budowy oraz rozbudowy sieci 
umożliwiających przyłączanie jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego i sieci dystrybucyjnej - 
Ministerstwo Gospodarki 

Priorytet Inwestycyjny 4.4 Ministerstwo 
Gospodarki 

Priorytet Inwestycyjny 4.2, 4.3, 4.5, 4.7  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

Oś priorytetowa  II. 
Ministerstwo Środowiska 

(do uzgodnienia na 
późniejszym etapie prac) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej 

Oś priorytetowa  III. 

Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 
 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

 
PKP PLK S.A. oraz GDDKiA nie będą pełniły 
funkcji instytucji w systemie wdrażania PO, 
jednak planuje się uwzględnienie tych instytucji 
w gronie beneficjentów PT (w tym  
w zakresie finansowania wynagrodzeń) 

Oś priorytetowa  IV. 
Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej 

Oś priorytetowa  V. Ministerstwo Gospodarki 
Priorytet Inwestycyjny.7.5  
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie 
 

Oś priorytetowa  VI. 
Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

Brak 

Oś priorytetowa  VII. Ministerstwo Zdrowia 
Brak 

Oś priorytetowa  VIII. 

Ministerstwo Gospodarki 

Ministerstwo Środowiska 

Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej 

Brak 

 

6.2. Partnerzy zaangażowani w przygotowanie, realizację, monitoring  
i ewaluację programu 

 

6.2.1. Instytucjonalizacja zasady partnerstwa: Grupa robocza  

Formalne zaangażowanie partnerów do udziału w pracach nad programem operacyjnym zostało 

poprzedzone cyklem spotkań nieformalnych z instytucjami na szczeblu ministerialnym, których 
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kompetencje pokrywały się z planowanym zakresem działań programu. Spotkania te przebiegały 

w formule zespołu zadaniowego działającego pod przewodnictwem MRR i miały charakter 

spotkań wielostronnych lub dwustronnych, w zależności od planowanych do omówien ia kwestii. 

Dnia 7 lutego 2013 r. miało miejsce I posiedzenie Zespołu Zadaniowego oficjalnie inaugurujące 

cykl spotkań resortowych, których celem było przygotowanie projektu programu operacyjnego.  

Na I spotkaniu Zespołu zostały omówione główne kwestie dotyczące organizacji prac związanych 

z programowaniem oraz przedstawione oczekiwania ze strony MRR wobec ministerstw 

zaangażowanych w prace nad Programem. 18 lutego odbyło się II posiedzenie zespołu 

zadaniowego.  

Na spotkaniu przekazano informacje prezentujące podstawowe grupy tematów, nad którymi 

zespół zadaniowy będzie kolejno pracował. Wskazano trzy główne grupy tematyczne, wokół 

których koncentrować się będzie praca grupy roboczej, związane z: wymiarem strategicznym 

Programu, tj. wyzwaniami i potrzebami, celami, przedmiotem wsparcia (I grupa); opisem 

interwencji przyszłego Programu (II grupa) oraz elementami wdrożeniowymi (III grupa). Spotkanie 

zespołu zostało poświęcone omówieniu zagadnień wskazanych  w I grupie tematycznej. MRR (IZ) 

przedstawiło szczegółową prezentację dotyczącą planowanej architektury przyszłego Programu, 

która następnie została poddana pod dyskusję. Na posiedzeniu zespołu ustalono, że w terminie 

najpóźniej do 01/03/2013 – poszczególne resorty prześlą do MRR pisemne syntetyczne 

propozycje do całościowego materiału (część diagnostyczno-strategiczna wraz z podstawowymi 

informacjami odnośnie do zakresu interwencji). 

Do 7 marca 2013 r. odbywały się indywidualne spotkania sektorowe Zespołu  zadaniowego. Celem 

spotkań była pogłębiona dyskusja nad zakresem interwencji w obrębie poszczególnych sektorów, 

w szczególności w zakresie: przedmiotu wsparcia oraz demarkacji z pozostałymi Programami; 

określenia potencjalnych beneficjentów i grup docelowych; wstępnej identyfikacji wymiaru 

terytorialnego, w tym obszary strategicznej interwencji (OSI), uwzględniając problematykę 

województwa mazowieckiego). 

Dnia 11 marca 2013 r. odbyło się spotkanie Zespołu przygotowujące do I spotkania Grupy 

roboczej. 

Prace grupy roboczej ds. przygotowania programu operacyjnego  

Przyjęcie przez Radę Ministrów w dn. 15 stycznia 2013 r. dokumentu Założenia Umowy 

Partnerstwa, wyznaczającej główne kierunki oraz ramy instytucjonalne wsparcia funduszy UE  

w kolejnej perspektywie finansowej, umożliwiło formalne rozpoczęcie prac nad  programami 

operacyjnymi polityki spójności na lata 2014-2020. Jednym z kluczowych elementów tego procesu 

było zaangażowanie szerokiego grona partnerów interesariuszy – resortów, samorządów, 

organizacji pozarządowych, zgodnie z zasadami partnerstwa oraz wielopoziomowego 

sprawowania rządów. Zgodnie z powyższym, w dniu 4 lutego 2013 r. Międzyresortowy Zespół  

do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej podjął uchwałę nr 1/2013 w sprawie powołania Grup roboczych wspierających prace 

nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym Grupy ds. wsparcia 

przygotowania programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 

środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa 

energetycznego. 

Działając z rekomendacji Zespołu, Zarządzeniem nr 4 z 11 lutego 2013 r. Minister Rozwoju 

Regionalnego powołał ww. Grupy robocze, w tym Grupę ds. wsparcia przygotowania programu 

operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, 

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa 

energetycznego, zobowiązując jednocześnie przewodniczących grup do rozpoczęcia ich prac  
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w terminie 14 dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia Zgodnie z ww. Zarządzeniem 

MRR, w skład Grupy roboczej ds. przygotowania ww. programu operacyjnego weszli 

przedstawiciele: 

 właściwych komórek organizacyjnych MRR odpowiedzialnych za przygotowanie 

programów operacyjnych lub koordynację właściwych celów tematycznych, właściwych  

do koordynacji zadań związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych, 

programowych i wdrożeniowych perspektywy finansowej 2014-2020; 

 właściwych ministrów, wymienionych w Założeniach Umowy Partnerstwa; 

 zarządów województw; 

 środowisk naukowych; 

 ekspertów w dziedzinach odpowiadających zakresowi właściwego programu 

operacyjnego; 

 partnerów społecznych i gospodarczych; 

 organizacji pozarządowych 

 innych podmiotów. 

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się I posiedzenie Grupy roboczej ds. opracowania założeń  

ww. programu operacyjnego, poprzedzone cyklem spotkań instytucji zarządzającej z przyszłymi 

instytucjami pośredniczącymi w ramach Zespołu zadaniowego. W trakcie spotkania omówiono 

kwestie związane ze sposobem organizacji posiedzeń Grupy roboczej, proponowane zasady 

działania Grupy, w tym częstotliwość spotkań oraz cele stawiane temu gremium w kontekście 

zasady partnerstwa oraz ww. Zarządzenia MRR. Następnie przedstawione zostały przez 

przedstawicieli MRR podstawowe uwarunkowania Polityki Spójności 2014 – 2020 oraz celów 

tematycznych nr 4, 5, 6 i 7, do których koordynacji Grupa została powołana. W kolejnej części 

prezentacji, przedstawiciele MRR przedstawili podstawowe założenia krajowego programu 

operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania  

i adaptacji do zmian klimatu, transportu oraz bezpieczeństwa energetycznego. W trakcie 

posiedzenia ustalono, że spotkania grupy będą odbywały się w miarę postępów prac nad 

programem, jednak nie rzadziej niż co 6 tygodni.  

II posiedzenie Grupy roboczej, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2013 r. poświęcone zostało 

przedstawieniu postępów prac programowych w zakresie celów tematycznych: CT 5: Promowanie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem , CT6 Ochrona 

środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów , CT 9 Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Omówione zostały podstawowe uwarunkowania 

realizacji interwencji, zakładane efekty, obszary interwencji oraz planowany zakres wsparcia,  

z uwzględnieniem podziału kraj/region. Spotkanie miało na celu przybliżenie członkom Grupy 

uwarunkowań realizacyjnych dla działań planowanych w ramach przyszłego p rogramu 

operacyjnego w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska oraz dostosowania do zmian 

klimatu, w tym przedstawienie kompleksowej wizji wsparcia dedykowanego w Założeniach Umowy 

Partnerstwa celom tematycznym 5 i 6, z uwzględnieniem poziomu regionalnego. Na bazie 

prezentacji dokonanej przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska rozpoczęła się dyskusja  

z udziałem członków grupy roboczej, podczas której na pytania odpowiadali: Pan Adam Zdziebło, 

Sekretarz Stanu w MRR oraz Pani Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Środowiska.  

W zakresie CT 9, którego koordynacja nie należy do zadań Grupy roboczej, ale w przyszłym 

programie przewidziano wsparcie dla strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, przedstawione 

zostały uwarunkowania realizacyjne zakładanej interwencji w obszarze zdrowia, w tym związek  

ze strategią Europa 2020, diagnozę potrzeb, mechanizmy realizacyjne, wymiar terytorialny, 

propozycje obszarów wsparcia, w tym planowane typy projektów oraz beneficjentów. 
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Przedstawione zostały również rozwiązania w zakresie podziału interwencji kraj/region oraz 

komplementarności działań.  

III posiedzenie Grupy roboczej, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r. poświęcone zostało 

przedstawieniu postępów prac programowych w zakresie celów tematycznych: CT 4, Wspieranie 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach , CT 6 Ochrona środowiska 

naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów (w zakresie dziedzictwa 

kulturowego) oraz CT7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych . 

IV posiedzenie Grupy roboczej w dniu 10 lipca 2013 r  poświęcone zostało prezentacji projektu 

założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Członkowie grupy 

roboczej mieli okazje zapoznać się z całościową koncepcją  projektowanego programu 

operacyjnego oraz wziąć udział w dyskusji nad treścią dokumentu. Członkowie grupy zostali 

poproszeni, aby uwagi do dokumentu zostały przekazane do MRR w ciągu dwóch tygodni, co 

pozwoli Instytucji Zarządzającej na odniesienie się do nich jeszcze przed formalnym 

rozpoczęciem szerokich konsultacji społecznych programu, zaplanowanego na koniec sierpnia 

2013 r.  

V posiedzenie Grupy roboczej w dn. 20.08.2013 r. miało na celu podsumowanie procesu 

konsultacji  programu operacyjnego wśród członków Grupy oraz dotychczasowych prac nad 

programem. W trakcie posiedzenia przekazane zostały najważniejsze informacje na temat 

zgłoszonych uwag oraz przyjętego przez MRR sposobu procedowania. Zostało zgłoszonych 

łącznie ok. 550 uwag pochodzących od ok. 2/5 członków Grupy roboczej. Najwięcej uwag 

dotyczyło zawężenia bądź rozszerzenia planowanego zakresu interwencji, uszczegółowienia 

określonych zapisów lub doprecyzowania bądź korekty omyłek. Stanowisko MRR zostało 

wypracowane w bezpośrednim uzgodnieniu z resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za 

poszczególne obszary. tj. resortem środowiska, transportu, energetyki, zdrowia i kultury 

(w przypadku trzech pierwszych odbyły się dedykowane bi lateralne spotkania o charakterze 

uzgodnieniowym). Uwzględniono większość zgłoszonych uwag (51%), przy czym część z nich , 

będzie mogła zostać uwzględniona na etapie opracowania krajowego dokumentu 

uszczegóławiającego (z uwagi na zbyt dużą szczegółowość proponowanego zapisu bądź jego 

selektywność). W podsumowaniu spotkania stwierdzono, że prace nad POIiŚ 2014 -2020 będą 

kontynuowane, między innymi w celu dostosowania do wymogów KE określających wzór 

dokumentu (struktura, maksymalna liczba znaków oraz obszerność rozdziałów, sposób 

prezentacji wymaganych treści, w szczególności części diagnostycznej).  

(Do uzupełnienia w miarę postępów prac nad programem z udziałem partnerów)  

6.2.2. Wybór partnerów i ich wkład w przygotowanie programu 

Przygotowaniom do organizacji I posiedzenia Grupy roboczej towarzyszyły prace nad 

sformułowaniem przejrzystych zasad (kryteriów) doboru partnerów do prac w Grupie. Mając  

na uwadze Zarządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego ws. Powołania grup roboczych, przepisy 

projektu rozporządzenia ogólnego dotyczącego funduszy polityki spójności (CPR) uzupełnione  

o informacje zawarte w projekcie aktu delegowanego KE „Code of Conduct on Partnership” oraz 

przygotowany przez MRR projekt „Podręcznika systemu programowania i wdrażania programów 

operacyjnych 2014-2020” przyjęto, że głównymi kryteriami selekcji partnerów będą:  

 status organizacji wchodzących w skład Grupy odpowiadający trzem głównym kategoriom 

partnerów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie rozporządzenia ogólnego; 

 tematyczny zakres działania, mając na uwadze cele i tematyczny zakres interwencji 

Programu; 
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 geograficzny (ogólnopolski) zakres działania, mając na uwadze krajowy charakter 

Programu; 

 potencjał instytucjonalny partnerów, tj. ich wiedzę i doświadczenie dające  gwarancję 

wysokiej jakości wkładu merytorycznego, ze względu na wysoce specjalistyczną tematykę 

interwencji oraz konieczność zaangażowania ekspertów dziedzinowych mających 

doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac; przy doborze organizacji wzięto pod 

uwagę również fakt dotychczasowej współpracy IZ PO IŚ, m.in. w ramach Komitetu 

Monitorującego PO IŚ; 

 cele Grupy roboczej, która, oprócz prowadzenia prac przygotowawczych nad  Programem 

odpowiada za koordynację celów tematycznych nr 4,5,6 i 7. W praktyce, oznaczało  

to konieczność przygotowania względnie szerokiej listy interesariuszy, ponieważ zakres 

celów tematycznych jest szerszy od planowanego zakresu interwencji programu 

operacyjnego. 

Kierując się ww. kryteriami, stworzona została lista parterów obejmująca:  

 reprezentantów strony rządowej (ministerstwa i inne instytucje publiczne właściwe  

ze względu na zakres programu) oraz samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza miast;  

 odpowiednie krajowe organizacje partnerów społecznych i gospodarczych,  

w szczególności główne organizacje przemysłowe i sektorowe – krajowe izby handlu  

i stowarzyszenia biznesu, związane z obszarami finansowania funduszy;  

 instytucje społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach związanych  

z planowaną interwencją funduszy oraz odpowiadające za promocję zasad 

horyzontalnych. 

Zaproponowana lista partnerów do prac w Grupie roboczej została również skonsultowana  

z ministerstwami – przyszłymi instytucjami pośredniczącymi dla programu, które miały możliwość 

zgłoszenia uwag bądź uzupełnień do ww. listy. Ostatecznie, oprócz reprezentantów strony 

rządowej, do udziału w pracach Grupy roboczej zaproszono przedstawicieli ok. 40 podmiotów 

reprezentujących szeroko rozumiane grono partnerów, w tym ze strony organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych i eksperckich, partnerów społeczno-

gospodarczych.  
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7. KOORDYNACJA Z INNYMI FUNDUSZAMI I INSTRUMENTAMI 

7.1. Identyfikacja obszarów komplementarnych w ramach innych 
(krajowych i unijnych) funduszy i instrumentów 

Efektywność działań podejmowanych w ramach programu będzie zapewniona m.in. poprzez 

wykorzystanie mechanizmów koordynacji i komplementarności wsparcia z innymi działaniami 

realizowanymi w ramach Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 oraz działaniami 

finansowanymi z EFRROW i EFR w programach operacyjnych Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Morskiej i Rybackiej, jak również innymi instrumentami wsparcia krajowego  

i unijnego. Niniejszy opis mechanizmów koordynacji i komplementarności działań na poziomie 

programu należy traktować łącznie ze szczegółowymi informacjami przedstawionymi na poziomie 

poszczególnych osi priorytetowych.  

Naczelną funkcję w zakresie koordynacji działań pomiędzy PO IŚ a innymi programami 

operacyjnymi polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspó lnej Polityki Morskiej  

i Rybackiej pełni minister właściwy ds. Rozwoju regionalnego. Zadanie to realizuje przy udziale 

Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który pełni funkcje opiniodawczo -doradcze w procesie 

koordynacji i monitorowania realizacji Założeń Umowy Partnerstwa. 

Mechanizmy koordynacji 

 Określenie podziału interwenci kraj/region (linia demarkacyjna) 

Określenie podziału interwencji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz mechanizmów 

służących egzekwowaniu przyjętych założeń będzie realizować założenia koordynacji funduszy 

CSF Rolą dokumentu jest wyznaczenie kierunków interwencji w podziale na typy projektów  

z przypisanym poziomem wdrażania oraz kryteriów rozdziału wsparcia w ramach polityki 

spójności oraz wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa. Dokument ponadto określa źródła i rodzaje 

przewidzianego wsparcia oraz właściwe ukierunkowanie dostępnego strumienia środków 

finansowych w podziale na interwencję o charakterze krajowym oraz regionalnym. W odróżnieniu 

od programów perspektywy 2007-2013, demarkacja powinna być uznana jedynie za narzędzie 

organizujące i wskazujące na podział zadań w odniesieniu do prowadzonej w ramach programów 

operacyjnych interwencji, tj.: 

 opisana w programie ogólnie; 

 kryteria demarkacji ograniczone do beneficjenta projektu (właściwość beneficjenta 

projektu) albo przedmiotu projektu – odejście od stosowania kryterium kwotowego. 

Na sposób określenia podziału interwencji wpływa fakt, że w ramach programu finansowane będą 

głównie przedsięwzięcia duże, o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia zakładanych celów 

tematycznych. Przedsięwzięcia te będą realizowana w zasadniczym stopniu przy udziale środków 

Funduszu Spójności. Dlatego dla działań finansowanych z Funduszu Spójności generalnie nie 

przewiduje się demarkacji z innymi programami operacyjnymi (za wyjątkiem programu krajowego  

w zakresie pomocy technicznej), lecz głównie demarkację wewnątrzprogramową, pomiędzy 

osiami priorytetowymi i działaniami programu. Demarkacja taka nie będzie miała charakteru 

ograniczającego wsparcie, ale charakter orientacyjny w zakresie prowadzonej interwencji  

i ukierunkowujący wsparcie na realizację projektów komplementarnych. Jednocześnie linia 

demarkacyjna zachowa swój charakter koordynacyjny również dla projektów Funduszu Spójności, 

gdyż będzie stanowić istotny punkt odniesienia dla interwencji podejmowanych w podobnych 

obszarach tematycznych i dotyczących podobnych projektów finansowanych zwłaszcza z EFRR.  
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Demarkacja między PO IŚ a innymi programami operacyjnymi będzie służyć efektywnemu 

wydatkowaniu środków, gdyż nie tylko ukierunkuje interwencje funduszy, ale stworzy ramy  

dla podejmowania działań kompleksowych, w tym realizacji tzw. Projektów zintegrowanych. Linia 

demarkacyjna nie powinna prowadzić do segmentacji interwencji, czyli sztywnego określenia 

wsparcia w podziale na poziom krajowy i regionalny oraz pomiędzy programami operacyjnymi,  

ale stanowić swego rodzaju mapę interwencji funduszy i stymulować do podejmowania działań 

kompleksowych i komplementarnych.. W ten sposób uniknie się sztucznego rozdrobnienia 

inwestycji oraz zwiększone zostaną możliwości realizacji inwestycji istotnych z punktu widzenia 

poszczególnych celów tematycznych (odejście od programowania funduszy na rzecz 

programowania celów). 

Na potrzeby realizacji programu przyjmuje się, że komplementarność programów, działań, 

projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Pożądanym celem 

realizacji projektów komplementarnych będą efekty synergiczne. Promowanie zasady 

komplementarności, zwłaszcza na poziomie wdrażanych projektów będzie służyło racjonalizacji 

wydatkowania funduszy i większej efektywności prowadzonych działań. Opis mechanizmów 

komplementarności powinien jednak uwzględniać szczególny charakter działań programu, 

zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć strategicznych dla osiągania celów ogólnokrajowych. 

Specyfika dużych projektów infrastrukturalnych, jakie są realizowane z Funduszu Spójności,  

jak też sama logika wsparcia (projekty kluczowe i strategiczne) nie dopuszczają możliwości ich 

uwarunkowania realizacyjnego od kryterium komplementarności. Logika interwencji zakładająca 

działania dostosowawcze po stronie PO IŚ w celu spełnienia zasady komplementarności 

projektowej nie zawsze będzie mogła znaleźć zastosowanie, gdyż inwestycje takie mają 

znaczenie pierwotne względem działań podejmowanych, np. na poziomie regionalnym. W takich 

przypadkach szczególne znaczenie ma kompleksowość projektów, zachowanie 

komplementarności wewnętrznej pomiędzy priorytetami inwestycyjnymi programu, a także 

realizacja projektów komplementarnych z innymi programami krajowymi, w tym programami 

operacyjnymi realizowanymi w perspektywie 2007-2013.  

W celu zapewnienia zasady komplementarności należy przywiązywać jednakowo dużą uwagę  

do odpowiednich działań na etapie programowania wsparcia jak i jego udzielania. Szczególna 

odpowiedzialność za zapewnienie komplementarności spoczywa na instytucjach realizujących 

program, które muszą dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pozwalającym  

na identyfikację i promowanie projektów o faktycznym (nie tylko deklarowanym) potencjale 

komplementarności oraz stosowanie odpowiednich rozwiązań wdrożeniowych. Należy zauważyć, 

że przy tworzeniu programu określana jest deklaratywna komplementarność, natomiast realna 

komplementarność może zostać zapewniona tylko na poziomie poszczególnych działań  

w programach operacyjnych poprzez umiejętność ich integrowania. Należy również wziąć pod 

uwagę, że z punktu widzenia efektywności wykorzystania funduszy, dążenie do 

komplementarności ma uzasadnienie, gdy jej zakładanym skutkiem jest synergia.  

Realizacja założonych dla Programu celów w obszarze ochrony środowiska będzie możliwa 

pod warunkiem zapewnienia na dalszym etapie prac odpowiedniej koordynacji z całym szeregiem 

instrumentów, wśród których za najważniejsze należy uznać opracowywany aktualnie unijny 

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020 (następca 

programu LIFE+), w szczególności w zakresie:  

 Podprogramu na rzecz działań w dziedzinie klimatu, który będzie obejmował następujące 

obszary: 

 łagodzenie zmiany klimatu – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych; 
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 przystosowanie do zmiany klimatu – działania skoncentrowane na zwiększaniu 

zdolności adaptacji do zmiany klimatu; 

 zarządzanie działaniami w dziedzinie klimatu i informacja – działania w zakresie 

zwiększania świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy 

na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu i działań adaptacyjnych;  

 Podprogramu działań na rzecz środowiska. 

Dodatkowo uwzględnić należy: 

 Priorytetowe Ramy Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000 na lata 2014-2020 (ang. Prioritised Action Framework – PAF); 

 system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)  finansowany ze środków 

pozyskanych przez Polskę z handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych AAU ; 

 Programy priorytetowe dotyczące m.in. gospodarki wodnej, gospodarki wodno -ściekowej, 

gospodarki odpadami,, edukacji ekologicznej finansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z dokumentem: Wspólna Strategia 

działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na lata 2013–2016 z perspektywą do roku 2020); 

 środki zarezerwowane na realizację programu wieloletniego: Program ochrony brzegów 

morskich
214

 (poddawany jest obecnie aktualizacji). 

W obszarze sektora transportu należy w szczególności wskazać: 

 Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – zarządzany przez KE instrument finansujący 

realizację projektów transportowych oraz energetycznych (dotyczy zakresu inwestycji  

w obszarze infrastruktury transportowej oraz energetycznej) strategicznym znaczeniu dla 

UE; 

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 

– Rozwój – program wieloletni w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych  oraz program rozwoju w rozumieniu ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, przewidujący udzielanie jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych  

w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.  

W obszarze sektora energetyki mamy w szczególności: 

 Wspomniany powyżej Instrument „Łącząc Europę” (w zakresie infrastruktury 

energetycznej); 

 BGK Fundusz Termomodernizacji i Remontów -podstawowym celem Funduszu jest 

pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, 

remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów 

zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta stanowi źródło spłaty części 

zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu; 

 Programy priorytetowe NFOŚiGW  

 Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014; 

 Program “Polskie Inwestycje” – w ramach Programu Ministerstwa Skarbu Państwa 

„Polskie Inwestycje”, za pośrednictwem BGK i specjalnie powołanej w tym celu spółki 

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., będą współfinansowane z podmiotami prywatnymi, 

na zasadach rynkowych, dochodowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce, w tym także  

                                                 
214

 Program ustanowiony został: Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony 

brzegów morskich” (Dz.U. Nr 67, poz. 621 z późn. zm.). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
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w zakresie sektora energetycznego (m.in. dystrybucja, wytwarzanie energii elektrycznej, 

gazowe sieci przesyłowe, magazyny gazu oraz wydobycie gazu ziemnego).   

na wzmocnienie otwartych, tolerancyjnych i kreatywnych postaw. Ponadto znajomość innych 

kultur i języków umożliwia szybszą aklimatyzację w nowym otoczeniu (tj. sprzyja mobilności),  

w tym np. w nowym miejscu pracy. 

W obszarze sektora kultury należy wymienić: 

 Program „Kreatywna Europa” – program ten, który zastąpi dotychczasowe programy „Kultura 

2007-2013” i „Media 2007-2013”, wprowadza nowy mechanizm gwarancyjny dla Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw z sektora przemysłów kultury i kreatywnych. Jego celem ma być 

zwiększenie wiedzy sektora finansowego o specyfice przemysłów kultury oraz udzielanie 

gwarancji bankowych na kredyty dla przemysłów kultury. 

 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego - celem Programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program wspiera projekty inwestycyjne  

z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), 

dokumentacji historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy  

i rozbudowy infrastruktury kultury. 

 Mechanizm "Łącząc Europę" – instrument KE będzie wspierał ponadnarodowe usługi cyfrowe 

m.in. w obszarze kultury (Europeana),  

 Program Wieloletni Kultura+, Priorytet „Digitalizacja” w celu digitalizacji i udostępnienia obiektów 

polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowy infrastruktury służącej digitalizacji). 

W obszarze sektora zdrowia należy wymienić:  

 Wojewódzkie mapy potrzeb zdrowotnych - instrument umożliwiający lepsze planowanie 

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych oraz planowanie inwestycji. Ww. mechanizm 

przewidziano w projekcie założeń do ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Przedmiotowe mapy stanowić  będą ważny instrument polityki zdrowotnej państwa. Będą  

obiektywnym odzwierciedleniem problemów i potrzeb zdrowotnych populacji danego regionu 

(województwa lub, w przyszłości, kilku województw) oraz stanu infrastruktury medycznej,  

z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na obszarach poszczególnych powiatów. 

Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych sporządzane będą w oparciu o najszerszy zakres 

możliwych do uzyskania wiarygodnych i aktualnych danych epidemiologicznych, demograficznych 

oraz dotyczących zasobów medycznych (jak np. zasoby kadrowe, infrastrukturalne).Będą  

wykorzystywane w procesie tworzenia regionalnej polityki w zakresie zdrowia, w tym planowania 

inwestycji oraz zawierania umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej przez regionalne 

fundusze zdrowia. Uwzględnienie w tym procesie danych zawartych w tych dokumentach pozwoli 

na poprawę zabezpieczenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem 

specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Mapa potrzeb będzie stanowiła podstawę 

do wydania opinii o celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną 

(finansowaną m.in., ze środków EFRR). Ponadto przewiduje się, że warunkiem ubiegania się  

o dofinansowanie (m.in. ze środków EFRR) będzie  posiadanie przez beneficjenta umowy na 

świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu leczniczego, wymagane będzie 

zobowiązanie do posiadania umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych  

w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu;  

– Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG  - w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 realizowany jest Program PL 013  Ograniczenie 
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Społecznych Nierówności w Zdrowiu, którego celem jest rozpoznanie determinantów 

społecznych nierówności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie modeli międzysektorowej 

strategii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak również opracowanie programów 

promocji zdrowia/profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ich ograniczenie, a także 

wdrożenie ich pilotaży. Założenia te są komplementarne z Celem tematycznym 9, 

promującym walkę z ubóstwem i włączeniem społecznym między innymi pop rzez 

zmniejszanie nierówności;  

– Program PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno -

epidemiologicznych - Proponowane wsparcie w zakresie sektora ochrony zdrowia (leczenie 

chorób aktywności zawodowej, opieka nad matką i dzieckiem oraz wzmocnienie infrastruktury 

ratownictwa medycznego) komplementarne jest z założeniami ww. programu 

dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

EOG na lata 2009-2014. Celem programu jest  poprawa opieki perinatalnej – zapobieganie, 

diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń, lepsze dostosowanie opieki 

zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb szybko rozwijającej się populacji przewlekle chorych 

i zależnych osób starszych czy profilaktyka nowotworów w celu zmniejszenia zachorowalności 

i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce; 

– Program UE „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014-2020) - proponowany trzeci 

unijny program działań w dziedzinie zdrowia wzmacnia i podkreśla powiązania między 

wzrostem gospodarczym i zdrowym społeczeństwem w większym stopniu niż poprzednie 

programy. Program jest ukierunkowany na działania o wyraźnej wartości dodanej dla UE 

zgodnie z celami strategii „Europa 2020” i bieżącymi priorytetami politycznymi. Cele ogólne 

programu to wspólna praca z państwami członkowskimi na rzecz zachęcania do 

wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej i zwiększania stabilności systemów opieki 

zdrowotnej, a także poprawy stanu zdrowia obywateli UE i ich ochrony przed 

transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Program ma na celu zwiększanie dostępu do 

specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także 

ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz 

poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do 

lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE. Założenia programu 

operacyjnego 2014-2020 są komplementarne przede wszystkim ze zwiększeniem dostępu do 

lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli (poprzez inwestycje infrastrukturę 

szpitali ponadregionalnych);  

– Nowy Program Unii Europejskiej na rzecz Zmian społecznych i innowacji (PSCI) - jest 

instrumentem, który zarządzany będzie bezpośrednio przez KE, wspierając  zatrudnienie  

i politykę społeczną na terenie całej UE. Jest on częścią projektu złożonego przez  KE  

w ramach polityki regionalnej, zatrudnienia i społecznej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Program opiera się na trzech istniejących instrumentach: programie Progress, sieci EURES oraz 

europejskim instrumencie mikrofinansowym na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 

Progress. Połączenie powyższych instrumentów, nie tylko pozwoli wykorzystać zdobyte już 

doświadczenia z poszczególnych programów, ale także daje możliwość uproszczenia procesu 

wdrażania dzięki wspólnym przepisom obejmującym jednakie cele ogólne, rodzaje działań oraz 

racjonalizację sprawozdań i ocen. Założenia nowego PO IŚ wpisują się przede wszystkim w oś 

Progress, mającą na celu wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, 

monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia i polityki społecznej w tym walki z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym. 
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8. WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE 

8.1 Ogólne zasady 

Zgodnie z projektem rozporządzenia ramowego dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami 

Strategicznymi 2014-2020
215

, ich uruchomienie będzie uzależnione od spełnienia wymogów 

warunkowości ex ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających 

efektywną realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich. Warunki te wiążą 

się zwykle z koniecznością zapewnienia odpowiednich ram strategicznych dla poszczególnych 

priorytetów inwestycyjnych bądź też transpozycją i realizacją wybranych elementów legislacji UE. 

Zgodnie z Załącznikiem IV do projektu rozporządzenia ramowego,  rozróżniono 2 rodzaje 

warunków: ogólne i tematyczne. 

Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich interwencji z funduszy WRS – mają   

na celu promocję stosowania zasad horyzontalnych UE (walka z dyskryminacją ze względu  

na niepełnosprawność, płeć czy z innych powodów), prawidłowe przestrzeganie horyzontalnych 

przepisów unijnych w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych, oceny oddziaływania 

na środowisko oraz zapewnienie wysokiej jakości systemów monitorowania, zbierania  

i zarządzania danymi statystycznymi. 

Warunki tematyczne powiązane są z 11 obszarami (celami) tematycznymi oraz przypisanymi  

do nich priorytetami inwestycyjnymi. Jeżeli spełnienie tematycznego warunku wstępnego 

przyczyni się do skuteczniejszej i bardziej efektywnej realizacji celów szczegółowych danej osi 

priorytetowej, to konieczne będzie jego spełnienie. Wybranie konkretnego priorytetu będzie 

pociągało konieczność spełnienia określonego warunku ex ante. Dodatkowo, należy pamiętać,  

że niektóre warunki ex ante będą musiały być spełnione również na poziomie regionalnym  

(dla każdego regionalnego programu operacyjnego), w którym będą przewidziane inwestycje tego 

typu. Unijna lista warunków ex ante wspomina o poziomie regionalnym w ramach następujących 

celów tematycznych: 5, 6, 7, 9. 

W odniesieniu do warunków ex ante, które nie zostaną spełnione przed przekazaniem do KE 

projektu Umowy Partnerstwa, konieczne jest przedstawienie zakresu i harmonogramu wdrożenia. 

Brak ostatecznego wypełnienia warunków do 2016 roku wiązał się będzie z ryzykiem zawieszenia 

płatności przez Komisję Europejską dla tych priorytetów, których dotyczą niespełnione warunki,  

a co za tym idzie, z ryzykiem utraty tych środków przez Polskę m.in. w konsekwencji 

zastosowania zasady n+2. Co więcej, Komisja Europejska może zawiesić płatności od razu  

po przyjęciu programu operacyjnego jeżeli stwierdzi, że niespełnienie warunków ex ante  

w sposób istotny odbije się na skuteczności i efektywności przewidzianych interwencji. Warunki 

ex ante podzielono na ogólne (dotyczące kwestii horyzontalnych takich jak zamówienia publiczne 

czy ocena oddziaływania na środowisko) odnoszące się do całokształtu interwencji w ramach 

funduszy WRS, tematyczne (przypisane do poszczególnych celów tematycznych) oraz 

specyficzne dla EFRROW i EFMR. 

Aby uniknąć opóźnień w rozpoczęciu korzystania ze środków WRS 2014-2020, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego prowadzi prace mające na celu przegląd sytuacji wyjściowej oraz 

ustalenie harmonogramu i zakresu prac niezbędnych  do spełnienia wymogów warunkowości  

ex ante. Podstawowym założeniem tych prac jest dążenie do spełnienia wszystkich warunków 
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przed końcem 2013 r. Jednocześnie, postępy w pracach i szanse na terminowe spełnienie 

wymogów warunkowości ex ante będą istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji  

o alokacjach finansowych przeznaczonych na poszczególne cele tematyczne, co znajdzie 

odzwierciedlenie w Umowie Partnerstwa jako podstawowym dokumencie ramowym dla okresu 

2014-2020. W odniesieniu do warunków specyficznych dla EFRROW i EFMR, wiodącą rolę pełni 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

8.2. Identyfikacja warunków oraz ocena ich spełnienia 

 

Strona Polska największą uwagę przywiązuje do spełnienia warunkowości w odniesieniu do tych 

celów tematycznych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju. W chwili obecnej 

największe ryzyko niespełnienia warunków wstępnych – dotyczy następujących celów 

tematycznych: 

 CT 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach ; 

 CT 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

 CT 6. Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów; 

 CT 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.–  

Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

4.1 
Przeprowadzono 
działania 
promujące 
racjonalne 
kosztowo 
ulepszenie 
efektywnego 
końcowego 
wykorzystania 
energii oraz 
racjonalne 
kosztowo 
inwestycje 
w „Efektywność 
energetyczną” 
przy wznoszeniu 
lub renowacji 
budynków 

I 
Warunek 

niespełniony 

kryterium 1 - 
Środki służące 
zagwarantowaniu 
wdrożenia 
minimalnych 
wymagań 
dotyczących 
charakterystyki 
energetycznej 
budynków, 
zgodnie z art. 3, 4 
i 5 dyrektywy 
2010/31/UE.  
 

Kryterium 
częściowo 
spełnione 

W dniu 5 lipca 2013 roku 
zostało podpisane przez 
właściwego ministra 
rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej 
zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 
926) i wejdzie ono w życie 
z dniem 1 stycznia 2014 r. 
Nowelizacja miała na celu 
transpozycję art. 4 i 5 
dyrektywy 2010/31/UE do 
krajowego porządku 
prawnego. W nowelizacji 
tej zostały określone, 
zgodnie z 
rozporządzeniem 
delegowanym Komisji UE 
nr 244/2012, nowe 
minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynków, 
tak aby osiągnąć poziom 
optymalny pod względem 
kosztów. 
 
Art. 3 dyrektywy zostanie 
wdrożony przy pomocy 
projektu rozporządzenia 
Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie 
metodologii obliczania 
charakterystyki 
energetycznej budynku i 
lokalu mieszkalnego lub 

 
ND 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

części budynku 
stanowiącej całość 
techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw ich 
charakterystyki 
energetycznej, który jest 
obecnie na etapie 
uzgodnień 
międzyresortowych.  
 
 
 

 

kryterium 2 
Środki konieczne 
do utworzenia 
systemu 
certyfikacji 
w odniesieniu do 
charakterystyki 
energetycznej 
budynków 
spójnego z art. 11 
dyrektywy 
2010/31/UE. 
 

Kryterium 
częściowo 
spełnione 

Art. 11 dyrektywy zostanie 
wdrożony przy pomocy 
projektu rozporządzenia 
Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie 
metodologii obliczania 
charakterystyki 
energetycznej budynku i 
lokalu mieszkalnego lub 
części budynku 
stanowiącej całość 
techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw ich 
charakterystyki 
energetycznej, który jest 
obecnie na etapie 
uzgodnień 
międzyresortowych.  
 
 

Obecnie system 
certyfikacji 
energetycznej 
budynków 
funkcjonuje w 
oparciu o 
przepisy ustawy 
z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623, z 
późn. zm.) oraz 
wydanych na jej 
podstawie 
przepisów 
wykonawczych 
 

 

kryterium 3  – 
Środki spójne 
z art. 13 
dyrektywy 
2006/32/WE 
w sprawie 
końcowego 
wykorzystania 
energii i usług 
energetycznych, 
aby 
zagwarantować 
dostarczenie 
klientom 
końcowym 
indywidualnych 
liczników 
w zakresie, 
w jakim jest to 
możliwe 
technicznie, 
racjonalne 
finansowo 
i proporcjonalne 
w odniesieniu do 
potencjalnych 
oszczędności 
energii. 

Kryterium 
spełnione. 

 
Dyrektywa 2006/32/WE 

przewidująca min. 

wprowadzenie 

indywidualnych liczników 

została wdrożona poprzez 

ustawę o efektywności 

energetycznej  oraz 

ustawę  Prawo 

energetyczne. 

 
 
 

 
ND 

 

kryterium 4 – 
zapewnienie  
sporządzenia 
krajowych 
planów na rzecz 
racjonalizacji 
zużycia energii 
zgodnie z art. 3 

Kryterium 
spełnione. 

 
 
Kryterium spełnione 
poprzez  przekazanie 
przez Ministerstwo 
Gospodarki do Komisji 
Europejskiej Informacji w 
sprawie  krajowego celu 

 
ND 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

dyrektywy 
2012/27/WE 

indykatywnego w zakresie 
efektywności 
energetycznej dla Polski 
ustalonego na postawie 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2012/27/UE. 

4.2 
Przeprowadzono 
działania 
promujące 
wysokosprawną 
kogenerację 
energii cieplnej 
i elektrycznej 

I 
Warunek 

niespełniony 

kryterium 1 
Wsparcie dla 
kogeneracji opiera 
się na popycie na 
użytkową energię 
cieplną 
i oszczędności 
energii pierwotnej 
zgodnie z art. 7 
ust. 1 i art. 9 ust. 1 
lit. a) i b) 
dyrektywy 
2004/8/WE; 
państwa 
członkowskie lub 
ich właściwe 
organy oceniły 
istniejące 
prawodawstwo 
i ramy regulacyjne 
pod kątem 
procedur 
udzielania 
zezwoleń lub 
innych procedur, 
aby: 
(a) zachęcać 

do 
projektowan
ia jednostek 
kogeneracji 
dla pokrycia 
uzasadnion
ego 
ekonomiczni
e popytu na 
produkcję 
użytkowej 
energii 
cieplnej 
oraz 
unikania 
produkcji 
ciepła 
w ilościach 
przekraczaj
ących 
zapotrzebo
wanie na 
użytkową 
energię 
cieplną; 
oraz  

(b) ograniczyć 
regulacyjne 
i pozaregulacyjne 
bariery 
utrudniające 
rozwój 
kogeneracji. 
 

Kryterium 
niespełnione 

 
Projekt nowego systemu 
wsparcia dla wytwórców 
energii elektrycznej w 
technologii 
wysokosprawnej 
kogeneracji został zawarty 
w ustawie o zmianie 
ustawy Prawo 
energetyczne 

 
Wdrożenie 
dyrektywy i 

zapewnienie 
systemu 

wsparcia będzie 
wymagało 

zmiany ustawy o 
efektywności 
energetycznej 
oraz przyjęcia 

ustawy o zmianie 
ustawy Prawo 
energetyczne. 
Projekt ustawy 
jest w trakcie 

prac w komisjach 
sejmowych oraz 

jednocześnie 
przechodzi 
procedurę 

notyfikacji w KE. 
 

4.3 
Przeprowadzenie 
działań 
promujących 
produkcję i 

I 
Warunek 

niespełniony 

kryterium 1  
Zapewnienie 
przejrzystego 
systemu wsparcia, 
priorytetowego lub 

Kryterium 
częściowo 
spełnione 

 
Ustawa z dnia 26 lipca 
2013 r. o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych 

 
Wejście w życie 
powyższej 
ustawy z dnia 
26 lipca 2013 r. 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

dystrybucję 
odnawialnych 
źródeł energii. 

gwarantowanego 
dostępu do 
systemu 
sieciowego oraz 
zapewnienie 
standardowych 
zasad 
odnoszących się 
do ponoszenia i 
podziału kosztów 
dostosowań 
technicznych, 
które to zasady 
zostały podane do 
publicznej 
wiadomości, 
zgodnie z art. 14 
ust. 1, art. 16 ust. 
2 oraz art. 16 ust. 
3 dyrektywy 
2009/28/WE. 

ustaw (tzw. mały  trójpak 
energetyczny) w dniu 16 
sierpnia 2013 r. została 
podpisana przez 
Prezydenta RP.  
 
Wejście w życie 
powyższej ustawy 
finalizuje implementację 
dyrektywy 2009/28/WE, z 
wyłączeniem przepisów 
art. 17-19 ww. 
dyrektywy, które to 
przepisy zostaną 
implementowane do 
porządku prawnego 
ustawą o zmianie ustawy 
o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 

o zmianie 
ustawy – Prawo 
energetyczne 
oraz niektórych 
innych ustaw 
(tzw. mały  
trójpak 
energetyczny),  
finalizuje 
implementację 
dyrektywy 
2009/28/WE, z 
wyłączeniem 
przepisów art. 
17-19 ww. 
dyrektywy, które 
to przepisy 
zostaną 
implementowan
e do porządku 
prawnego 
ustawą o 
zmianie ustawy 
o 
biokomponentac
h i biopaliwach 
ciekłych 

kryterium 2 -   
Zapewnienie 
przez Państwo 
członkowskie 
przygotowania 
krajowego planu 
działania w 
zakresie energii 
ze źródeł 
odnawialnych 
zgodnie z art. 4 
dyrektywy 
2009/28/WE. 

Kryterium 
spełnione 

 
Został przyjęty Krajowy 
Plan Działań w zakresie 
energii ze źródeł 
odnawialnych (KPD). i 
przekazany do KE. 
Zakładane cele pośrednie 
i cel końcowy na rok 2020 
w zakresie OZE włącznie 
z udziałem energii z OZE 
w transporcie są 
realizowane zgodnie z 
założeniami zawartymi w 
KPD 

 
ND 

5.1 Zapobieganie 
ryzyku 
i zarządzanie 
ryzykiem: 
Istnienie 
krajowych lub 
regionalnych 
ocen ryzyka na 
potrzeby 
zarządzania 
klęskami 
żywiołowymi, 
uwzględniających 
dostosowanie do 
zmiany klimatu. 

II 
Częściowo 
spełniony 

Gotowe są 
krajowe lub 
regionalne oceny 
ryzyka 
zawierające 
następujące 
elementy: 

- Opis procesu, 
metodologii, 
metod 
i niewrażliwych 
danych 
wykorzystywanych 
w ocenach ryzyka, 
jak również 
opartych na 
ryzyku kryteriów 
określania 
inwestycji 
priorytetowych; 

- Opis scenariuszy 
zakładających 
jeden rodzaj 
ryzyka 
i scenariuszy 
zakładających 
wiele rodzajów 
ryzyka; 

Częściowo 
spełnione 

- Krajowy Plan 
Zarządzania 
Kryzysowego 
 
- Strategiczny plan 
adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do 
roku 2020, z 
perspektywą do roku 
2030 (SPA 2020). 

Głównym 
kryterium  
spełnienia 
warunku 5.1 
(kryteria 1 i 2) 
jest posiadanie 
przez Polskę 
krajowej oraz 
regionalnych 
strategii 
ryzyka/ocen 
ryzyk i 
przedłożenie jej 
KE w ramach 
Wspólnotowego 
Mechanizmu 
Ochrony 
Ludności.  
 
Ogólne ramy 
zarządzania 
kryzysowego w 
Polsce 
zapewnia 
Krajowy Plan 
Zarządzania 
Kryzysowego, 
aktualizowany 
nie rzadziej niż 
raz na 2 lata 
(odpowiedzialne 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

- Uwzględnienie, 
w stosownych 
przypadkach, 
krajowych strategii 
dostosowania do 
zmiany klimatu. 

instytucje: 
Rządowe 
Centrum 
Bezpieczeństwa
, Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych, 
Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji). 
Dokument 
zawiera m.in. 
charakterystykę 
zagrożeń oraz 
ocenę ryzyka 
ich wystąpienia, 
w tym 
dotyczących 
infrastruktury 
krytycznej, oraz 
mapy ryzyka i 
mapy zagrożeń 
oraz priorytety w 
zakresie 
ochrony oraz 
odtwarzania 
infrastruktury 
krytycznej  
 
Elementem 
spełnienia 
warunku 
(kryterium 3) i 
podstawą do 
prowadzenia 
interwencji w 
obszarze 
adaptacji do 
zmian klimatu 
będzie 
Strategiczny 
Plan Adaptacji 
dla sektorów i 
obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu 
(po przyjęciu 
dokumentu 
przez Radę 
Ministrów). 
Dokument ten 
będzie 
obejmował 
swoim zakresem 
m.in.: 
przedstawienie 
scenariuszy 
zmian klimatu 
dla Polski z 
uwzględnieniem 
uwarunkowań 
regionalnych, 
określenie 
wpływu zmian 
klimatu na 
sektory 
gospodarcze, w 
tym w 
szczególności 
takie sektory 
jak: gospodarka 
wodna, 
rolnictwo, 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

leśnictwo, 
ochrona 
wybrzeża, 
budownictwo, 
transport, 
energetyka, 
gospodarka 
przestrzenna, a 
także wskazanie 
działań 
adaptacyjnych w 
odniesieniu do 
sektorów oraz 
kosztów tych 
działań. 

6.1. Gospodarka 
wodna: Istnienie – 
w odniesieniu do 
inwestycji 
wspieranych 
przez programy – 
a) polityki 
w zakresie cen 
wody, 
przewidującej 
odpowiednie 
zachęty dla 
użytkowników, 
aby efektywnie 
korzystali 
z zasobów 
wodnych oraz b) 
odpowiedniego 
wkładu różnych 
użytkowników 
wody w zwrot 
kosztów za usługi 
wodne w stopniu 
określonym 
w zatwierdzonych 
planach 
gospodarowania 
wodami 
w dorzeczu. 

 
 
 

II 
Częściowo 
spełniony 

Dla sektorów 
objętych 
wsparciem z 
ERDF i FS, 
państwo 
członkowskie 
zapewniło wkład 
różnych 
użytkowników 
wody w zwrot 
kosztów za usługi 
wodne 
w podziale na 
sektory, zgodnie 
z art. 9 ust. 1 tiret 
pierwsze 
dyrektywy 
2000/60/WE, 
przy 
uwzględnieniu 
w stosownych 
przypadkach 
skutków 
społecznych, 
środowiskowych 
i gospodarczych 
zwrotu, jak 
również 
warunków 
geograficznych 
i klimatycznych 
dotkniętego 
regionu lub 
dotkniętych 
regionów. 
 
Przyjęcie planu 
gospodarowania 
wodami 
w dorzeczu dla 
obszaru 
dorzecza 
z uzasadnioną 
koncentracją 
inwestycji 
zgodnie z art. 13 
dyrektywy 
2000/60/WE216 
Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady z dnia 23 

Częściowo 
spełnione 

- Plany gospodarowania 
wodami na obszarach 
dorzeczy  
 
- Masterplany dla 
dorzeczy Wisły i Odry 

Kryterium 1: 
w MŚ trwają 
intensywne 
prace nad  
przygotowaniem   
założeń projektu 
ustawy Prawo 
wodne,  
obejmującego 
zakresem m.in.  
zapewnienie 
komplementarno
ści polityce opłat 
za wodę z 
uwzględnieniem  
zasady „zwrotu 
kosztów za 
usługi wodne”, 
będącej 
odpowiedzią na  
warunki ex-ante. 
Zakończenie 
prac 
legislacyjnych 
planowane jest 
w II kwartale 
2014 r. 
 
Kryterium 2: 
kluczowym 
elementem 
spełnienia 
wymogów 
warunkowości 
ex ante jest 
przyjęcie planów 
gospodarowania 
wodami na 
obszarach 
dorzeczy (PGW) 
zgodnych  
z wymogami 
Ramowej 
Dyrektywy 
Wodnej (RDW). 
W grudniu 2012 
r. KE oceniła 
przyjęte 
dotychczas 
przez Radę 
Ministrów 

                                                 
216

Dz. U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

października 
2000 r. 
ustanawiającej 
ramy 
wspólnotowego 
działania 
w dziedzinie 
polityki wodnej. 

(22.02.2011 r.) 
PGW

217
, 

przedstawiając 
zalecenia do 
podjęcia działań 
w drugim cyklu 
planistycznym 
gospodarowania 
wodami.  
Konieczne jest 
przygotowanie 
Masterplanów 
dla dorzeczy 
Odry i Wisły, 
będących do  
czasu 
sporządzenia 
aktualizacji 
PGW 
(w 2015 r.) 
formalnym  
potwierdzeniem 
spełniania przez  
projekty 
inwestycyjne w 
gospodarce  
wodnej 
wymogów prawa 
europejskiego  
w dziedzinie 
gospodarki 
wodnej. Jest to 
element 
niezbędny dla 
uruchomienia 
środków na 
inwestycje  
w gospodarce 
wodnej (w tym 
również w 
ramach CT 5) w 
okresie 2014-
2020.  
W resorcie 
środowiska 
trwają 
intensywne 
prace 
zmierzające do 
opracowania 
Masterplanów 
(zatwierdzenie 
ostatecznej 
wersji 
dokumentów 
przez Radę 
Ministrów 
planowane jest 
w III kwartale 
2014 r.). 

 
6.2. Gospodarka 
odpadami: 
Promowanie 
zrównoważonych 
gospodarczo 
i środowiskowo 
inwestycji 

II 
Częściowo 
spełniony 

Komisji 
przekazano 
sprawozdanie, 
wymagane na 
mocy art. 11(5)  
dyrektywy 
2008/98/WE, 
dotyczące 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie dotyczące 
postępów w osiąganiu 
celów określonych w art. 
11 dyrektywy 
2008/98/WE 
 
Krajowy plan gospodarki 
odpadami 2014 (Kpgo)  

Kryterium 1:  
MŚ przygotuje i 
przekaże 
sprawozdania  
do KE w 
terminie do 
30.09.2013 r.  
 

                                                 
217

 Szczegóły zostały przedstawione w raporcie KE, który towarzyszy dokumentowi Plan ochrony zasobów wodnych 

Europy (ang. A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources). 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

w sektorze 
gospodarki 
odpadami, 
w szczególności 
poprzez 
opracowanie 
planów 
gospodarki 
odpadami 
zgodnych 
z dyrektywą 
2008/98/WE 
w sprawie 
odpadów oraz 
z hierarchią 
postępowania z 
odpadami. 
 
 

postępów 
w osiąganiu celów 
określonych w art. 
11 dyrektywy 
2008/98/WE oraz 
zamierzonych 
działań 
prowadzących do 
osiągnięcia celów. 

Istnienie jednego 
lub więcej planów 
gospodarki 
odpadami zgodnie 
z wymogami art. 
28 dyrektywy 
2008/98/WE. 

Istnienie 
programów 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów zgodnie 
z wymogami art. 
29 dyrektywy 
2008/98/WE. 

Przyjęto środki 
niezbędne do 
osiągnięcia celów 
na 2020 r. 
dotyczących 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i recyklingu, 
zgodnie z art. 11 
ust. 2 dyrektywy 
2008/98/WE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Częściowo 
spełnione 

 
Wojewódzkie plany 
gospodarki odpadami 
(wpgo) 
 
Krajowy program 
zapobiegania 
powstawaniu odpadów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

Kryterium 2:  
Na poziomie 
krajowym 
spełnione  
(Kpgo został 
uchwalony i 
notyfikowany 
KE).  
W przypadku 
zgłoszenia uwag 
przez  
KE do wpgo,  
konieczne 
będzie 
wprowadzenie w 
tych 
dokumentach 
niezbędnych 
modyfikacji  
przez organy 
województwa.  
 
Kryterium 3:  
Na poziomie 
krajowym 
spełnione (Kpgo 
zawiera część 
poświęconą  
zapobieganiu 
powstawaniu 
odpadów).  
Jednak w 
związku ze 
stwierdzonymi 
brakami w  
wpgo w zakresie 
zapobiegania  
powstawaniu 
odpadów 
zostanie  
opracowany, jako 
odrębny 
dokument 
Krajowy program 
zapobiegania  
powstawaniu 
odpadów, 
obejmujący  
zarówno 
działania na 
poziomie  
krajowym, jak i 
województw.  
 
Kryterium 4: 
Stan spełnienia 
kryterium 
wymaga  
dalszej dyskusji z 
KE. Zdaniem MŚ, 
spełnieniem tego 
kryterium jest 
zaplanowanie 
podjęcia  
przez Polskę 
następujących 
działań (i 
przedstawienie  
ich w planach 
gospodarki 
odpadami lub 
sprawozdaniu  
z transpozycji i 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

wdrażania 
dyrektywy 
2008/98/WE, o 
którym mowa w 
kryterium 1):  
a) 
przeprowadzenie 
prac 
legislacyjnych 
umożliwiających 
realizację celów 
dla roku 2020:  
- wprowadzenie 
przepisów 
dotyczących 
nowego systemu  
gospodarki 
odpadami 
komunalnymi (już 
zrealizowane), 
- wzmocnienie 
instrumentów 
finansowych 
(prace nad  
projektem 
rozporządzenia w 
sprawie opłat za  
składowanie 
odpadów są w 
toku)  
b) skuteczna 
egzekucja prawa,  
c) realizowanie 
kampanii 
informacyjno-
edukacyjnych (na 
poziomie MŚ i 
gmin),  
d) budowa 
niezbędnej 
infrastruktury (w 
tym instalacji) 
gospodarki  
odpadami. 

7.1. Drogi: 
Istnienie 
kompleksowego 
planu/planów lub 
ram w zakresie 
inwestycji 
transportowych 
zgodnie z 
instytucjonalną 
strukturą państw 
członkowskich 
(z 
uwzględnieniem 
transportu 
publicznego na 
szczeblu 
regionalnym 
i lokalnym), które 
wspierają rozwój 
infrastruktury 
i poprawiają 
łączność 
z 
kompleksowymi 
i bazowymi 
sieciami 
TEN-T. 

III, IV 
Warunek 

niespełniony 

Istnienie 
kompleksowego 
planu/planów 
transportu 
lub ram w 
zakresie 
inwestycji 
transportowej 
spełniających 
wymogi 
prawne 
dotyczące 
strategicznej 
oceny 
środowiskowej 
i określających: 
- wkład w 

jednolity 
europejski 
obszar 
transportu 
zgodnie z 
art. 10 
rozporządze
nia nr [TEN-
T], w tym 
priorytetów 
w zakresie 

Kryteria 
niespełnione 

- Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 
roku (z perspektywą 
do 2030 r.);  

- Dokument 
Implementacyjny do 
Strategii Rozwoju 
Transportu do roku 
2020 roku (z 
perspektywą do 
2030 r.), który 
będzie planem 
inwestycyjnym dla 
przedsięwzięć 
współfinansowanyc
h ze środków UE, 
ale także z innych 
środków, w tym 
CEF. Będzie on 
zawierał wskazane 
elementy, w tym 
informację na temat 
zapewnienia 
odpowiednich 
zdolności instytucji 
pośredniczących i 
beneficjentów do 
realizacji projektów. 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

inwestycji w: 
(a) bazową 
i 
kompleksow
ą 
sieć TEN-T, 
w których 
przewiduje 
się 
inwestycje 
w ramach 
EFRR 
i Funduszu 
Spójności; 
oraz  
(b) wtórną 
łączność; 

 
- realistyczne 

dojrzałe 
ramy 
projektów, 
które mają 
być 
wspierane 
w ramach 
EFRR i 
Funduszu 
Spójności. 

 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności 
instytucji 
pośredniczących 
i beneficjentów 
do 
realizacji 
projektów. 

7.2. Kolej: 
Istnienie 
w 
kompleksowym 
planie/ 
kompleksowyc 
h planach lub 
ramach 
dotyczących 
transportu 
wyraźnej części 
dotyczącej 
rozwoju kolei 
zgodnie z 
instytucjonalną 
strukturą państw 
członkowskich 
(z 
uwzględnieniem 
transportu 
publicznego na 
szczeblu 
regionalnym 
i lokalnym), która 
wspiera rozwój 
infrastruktury 
i poprawia 
łączność 
z 
kompleksowymi 
i bazowymi 
sieciami 

III 
Warunek 

niespełniony 

Istnienie w 
określonych 
powyżej 
planie/planach 
lub ramach 
dotyczących 
transportu części 
odnoszącej się 
do 
rozwoju kolei, 
spełniającej 
wymogi prawne 
dotyczące 
strategicznej 
oceny 
środowiskowej 
i określającej 
realistyczne 
i dojrzałe ramy 
projektu 
(wraz z 
harmonogramem, 
budżetem); 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności 
instytucji 
pośredniczących 
i beneficjentów 
do 
realizacji 

Kryteria 
niespełnione 

- Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 
roku (z perspektywą 
do 2030 r.);  

- Dokument 
Implementacyjny do 
Strategii Rozwoju 
Transportu do roku 
2020 roku (z 
perspektywą do 
2030 r.), który 
będzie planem 
inwestycyjnym dla 
przedsięwzięć 
współfinansowanyc
h ze środków UE, 
ale także z innych 
środków, w tym 
CEF. Dokument 
Implementacyjny 
będzie zawierał 
wskazane elementy 
w odniesieniu do 
inwestycji 
kolejowych, w tym 
informację na temat 
zapewnienia 
odpowiednich 
zdolności instytucji 
pośredniczących i 
beneficjentów do 
realizacji projektów. 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

TEN-T. 
Inwestycje 
obejmują aktywa 
ruchome, 
interoperacyjno 
ść oraz 
rozwijanie 
potencjału. 

projektów. 

7.3. Inne środki 
transportu, w tym 
śródlądowe drogi 
wodne i transport 
morski, porty, 
połączenia 
intermodalne 
oraz 
infrastruktura 
lotniskowa: 
Istnienie 
w 
kompleksowym 
planie/ 
kompleksowyc 
h planach lub 
ramach 
dotyczących 
transportu 
wyraźnej części 
dotyczącej 
śródlądowych 
dróg wodnych i 
transportu 
morskiego, 
portów, połączeń 
intermodalnych 
oraz 
infrastruktury 
lotniskowej, 
które 
przyczyniają się 
do poprawy 
połączeń do sieci 
TEN-T i 
promowania 
zrównoważonej 
regionalnej i 
lokalnej 
mobilności 

III 
Warunek 

niespełniony 

Istnienie w 
określonych 
powyżej 
planie/planach 
lub ramach 
dotyczących 
transportu części 
odnoszącej się 
do śródlądowych 
dróg wodnych i 
transportu 
morskiego, 
portów, połączeń 
intermodalnych 
oraz 
infrastruktury 
lotniskowej, 
spełniającej 
wymogi prawne 
dotyczące 
strategicznej 
oceny 
środowiskowej 
i określającej 
realistyczne 
i dojrzałe ramy 
projektu 
(wraz z 
harmonogramem, 
budżetem); 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności 
instytucji 
pośredniczących 
i beneficjentów 
do 
realizacji 
projektów. 
 

Kryteria 
niespełnione 

- Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 
roku (z perspektywą 
do 2030 r.);  

- Dokument 
Implementacyjny do 
Strategii Rozwoju 
Transportu do roku 
2020 roku (z 
perspektywą do 
2030 r.), który 
będzie planem 
inwestycyjnym dla 
przedsięwzięć 
współfinansowanyc
h ze środków UE, 
ale także z innych 
środków, w tym 
CEF. Dokument 
Implementacyjny 
będzie zawierał 
wskazane elementy 
w odniesieniu do 
inwestycji na 
drogach wodnych 
śródlądowych i w 
transporcie 
morskim, w tym 
informację na temat 
zapewnienia 
odpowiednich 
zdolności instytucji 
pośredniczących i 
beneficjentów do 
realizacji projektów. 

Dokument 
Implementacyjn
y nie będzie 
zawierał 
elementów w 
odniesieniu do 
połączeń 
intermodalnych 
(konkursowy 
tryb wyboru 
projektów) oraz 
infrastruktury 
lotniskowej 
(interwencja 
krajowa będzie 
dotyczyła 
bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego 
w TEN-T, a nie 
budowy/moderni
zacji 
infrastruktury 
lotniskowej). 

7.4 Rozwój 
inteligentnych 
systemów 
dystrybucji, 
magazynowania i 
przesyłu energii. 
Istnienie 
kompleksowych 
planów inwestycji 
w inteligentną 
infrastrukturę 
energetyczną, 
które przyczyniają 
się do poprawy 
efektywności 
energetycznej i 
bezpieczeństwa 
dostaw 
 

V 
Warunek 

częściowo 
spełniony 

kryterium 1 – 
Zapewnienie 
przygotowania 
planów rozwoju 
sieci zgodnie z art. 
22 dyrektywy 
2009/72/WE oraz 
2009/73/WE, art. 
12 rozporządzenia 
714/2009/WE oraz 
715/2009/WE oraz 
art. 8(3) b ww 
rozporządzeń oraz 
z art. 3.4 
rozporządzenia 
347/20/WE 
odnośnie planów 
proponowanych 
inwestycji do 
wsparcia. 
Ponadto projekty 
przewidziane do 
wsparcia ze 

Kryterium 
częściowo 
spełnione 

Zgodnie z art. 16 ust. 

ustawy Prawo 

energetyczne 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące 

się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw 

gazowych lub energii 

sporządzają dla obszaru 

swojego działania plany 

rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i 

przyszłego 

zapotrzebowania na 

paliwa gazowe lub 

energię, 

Operator Systemu 
Przesyłowego posiada 

 
Ustawa o 
zmianie ustawy – 
Prawo 
energetyczne 
oraz niektórych 
innych ustaw 
(druk sejmowy nr 
946) (w ramach 
tzw. małego 
trójpaku ustaw 
energetycznych), 
podpisana przez 
Prezydenta RP 
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Warunek 
Oś 

priorytetowa 
Spełnienie 
warunku 

Kryteria 
Spełnienie 
kryteriów 

Odniesienie Wyjaśnienie 

środków UE w 
zakresie 
infrastruktury 
energetycznej 
powinny być 
realistyczne i 
dojrzałe, 
przyczyniające 
się do 
osiągnięcia celów 
spójności 
społecznej i 
gospodarczej 
oraz ochrony 
środowiska, 
zgodnie z art 
3.10 dyrektywy 
2009/72/KE i 3.7 
dyrektywy 
2009/73/KE oraz 
mające na celu 
optymalizację 
zużycia energii i 
promowania 
efektywności 
energetycznej, 
zgodnie z art 
3.11 dyrektywy 
2009/72/KE i 3.8 
dyrektywy 
2009/73/KE 

aktualny plan rozwoju 
sieci do 2025 roku. 
 
W przypadku Art. 3.4 
rozporządzenia 
347/20/WE nie minął 
termin implementacji a 
lista PCI zgodnie z planem 
powinna zostać 
zatwierdzona we wrześniu 
2013 roku.. 
 
Aktualnie resort 
gospodarki przygotowuje 
listę projektów 
przewidzianych do 
wsparcia ze środków UE, 
które będą wypełniać 
warunek.  

       

 

CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

Cel tematyczny 4 objęty jest ścisłym mechanizmem koncentracji tematycznej, co świadczy o jego 

szczególnym znaczeniu z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Zasadniczy element 

warunkowości ex ante dla CT 4 stanowi wdrożenie odpowiedniej legislacji UE. Dotyczy  

to następujących dyrektyw, których termin wdrożenia już minął i w stosunku do których toczy się 

postępowanie z art. 258 i 260 TFUE
218

: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.  

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (resort odpowiedzialny: Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej); 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (resort odpowiedzialny: Ministerstwo Gospodarki),oraz 

dyrektywy, do postanowień której Państwa członkowskie muszą dostosować się w terminie do  

5 czerwca 2014 r., tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 

Mając na uwadze transpozycję dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków do krajowego porządku prawnego podjęto następujące działanie. Wdrożenie art. 3 oraz 11 

ww. dyrektywy 2010/31/UE nastąpi poprzez wydanie rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 

                                                 
218

 Za: Informacja na temat formalnych postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską na podstawie Art. 258 TFUE i Art. 

260 TFUE przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, stan na 31.01.2013. 
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samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej. Natomiast wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spowoduje 

wdrożenie m. in. art. 4 i 5 dyrektywy. Wejście w życie powyższych rozporządzeń nastąpi z dniem  

1 stycznia 2014 roku.  

Dodatkowo mając na celu implementację dyrektywy będącą w zakresie kompetencji Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów 

założeń trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków, której wejście w życie planowane jest w I kwartale 2014 r. oraz rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które wejdzie w życie z początkiem 2014 roku. 

W przypadku art. 3 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącej efektywności energetycznej warunek 

wypełniony został poprzez przekazanie Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Gospodarki Informacji 

dotyczącej krajowego celu indykatywnego w zakresie efektywności energetycznej dla Polski 

ustalonego na podstawie ww. artykułu dyrektywy 2012/27/UE (resort wiodący: Ministerstwo 

Gospodarki). 

W odniesieniu do dyrektywy dotyczącej OZE, kluczowym (choć niejedynym) niezbędnym 

działaniem jest przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy został 

wycofany z posiedzenia KRM. Nowa ustawa będzie się skupiać m.in. na zmianie mechanizmów 

tzw. Systemu wsparcia dla inwestycji OZE, tj. zróżnicowane zostanie wsparcie ze względu na 

różny typ źródła i producentów OZE (resort wiodący: Ministerstwo Gospodarki). Jednocześnie 

należy zauważyć, iż powstała poselska inicjatywa wdrożenia dyrektywy o OZE poprzez 

nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Tzw. mały trójpak energetyczny nowelizujący Prawo 

energetyczne oraz niektóre inne ustawy został podpisany przez Prezydenta RP.   

W projekcie wytycznych KE ws wypełnienia warunkowości, zawarta została obszerna interpretacja 

warunku dotyczącego wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej  

i energetycznej (warunek 4.2). Jego spełnienie obejmować będzie wdrożenie elementów nowej 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012  

w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw  2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 

uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć: 1) 

implementację ww. Dyrektywy - zgodnie z wyznaczonym w niej terminem 2) ustanowienie  

i wdrożenie nowego systemu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji (resort wiodący: Ministerstwo Gospodarki). Jednocześnie należy zauważyć,  

że trwają prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw  mającym 

na celu przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. Obecnie funkcjonującego systemu wsparcia 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji,  

z wyłączeniem jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach 

górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub 

gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199,  

z późn. zm.), dla których system wsparcia został ustalony do dnia 31 marca 2019 r. Aktualnie 

projekt ww. ustawy znajduje się na etapie prac sejmowych Komisji Gospodarki oraz Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jednocześnie projekt ww. ustawy jest w 

trakcie procedury notyfikacyjnej w Komisji Europejskiej. (resort wiodący: Ministerstwo 

Gospodarki). 
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CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem 

W zakresie zmian klimatu (CT 5) nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty sposób i zakres 

odpowiedzialności za spełnienie warunku (przedmiot rozbieżności pomiędzy Ministerstwem 

Środowiska a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa). Ostateczne ustalenie sposobu spełnienia 

warunku możliwe będzie po uzyskaniu dodatkowej interpretacji kryteriów ze strony KE.  

Głównym kryterium dla spełnienia warunku 5.1 jest posiadanie przez Polskę krajowej oraz 

regionalnych strategii ryzyka/ocen ryzyk i przedłożenie jej KE w ramach W spólnotowego 

Mechanizmu Ochrony Ludności. Warunek powinien więc zostać spełniony w znacznej części 

przez aktualizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (odpowiedzialne instytucje: 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Minis terstwo 

Administracji i Cyfryzacji). 

Jednocześnie elementem spełnienia warunku i podstawą do prowadzenia interwencji w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu będzie Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu (po przyjęciu dokumentu przez Radę Ministrów). Dokument ten 

będzie obejmował swoim zakresem m.in.: przedstawienie scenariuszy zmian klimatu dla Polski  

z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych, określenie wpływu zmian klimatu na sektory 

gospodarcze, w tym w szczególności takie sektory jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

ochrona wybrzeża, budownictwo, transport, energetyka, gospodarka przestrzenna, a także 

wskazanie działań adaptacyjnych w odniesieniu do sektorów oraz kosztów tych działań.  

CT 6 Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów  

Określone dla CT6 warunki koncentrują się w głównej mierze na konieczności wdrożenia legislacji 

UE w odniesieniu do dwóch obszarów, na które skierowana zostanie przeważająca  część alokacji, 

tj. sektora gospodarki odpadami oraz sektora gospodarki wodno-ściekowej.  

W zakresie obszaru gospodarki odpadami działania legislacyjne zostały praktycznie zakończone 

(uchwalone zostały ustawy: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw – 1 lipca 2011 r. oraz o odpadach – 14 grudnia 2012 r.). Na poziomie 

krajowym uchwalony został również Krajowy plan gospodarki odpadami 2014. Pozostałe działania 

konieczne do podjęcia koncentrować się będą na poziomie regionalnym - co prawda uchwalone  

i notyfikowane zostały KE wszystkie (16) wojewódzkie plany gospodarki odpadami, należy jednak 

założyć, że będą one wymagały aktualizacji/korekt (co wiąże się m.in. z zaplanowaniem zbyt 

wielu instalacji zagospodarowania odpadów w stosunku do prognozowanego strumienia 

odpadów). 

W zakresie sektora gospodarki wodnej kluczowym elementem spełnienia wymogów warunkowości 

ex ante jest przyjęcie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) zgodnych  

z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W grudniu 2012 r. Komisja Europejska oceniła 

przyjęte dotychczas PGW
219

, przedstawiając zalecenia do podjęcia działań w drugim cyklu 

planistycznym gospodarowania wodami. Zdecydowano ponadto o zawieszeniu płatności 

dotyczących projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowanych w okresie 2007-

2013 do momentu przedstawienia planu działania na rzecz opracowania Masterplanów dla 

dorzeczy Odry i W isły, będących do czasu sporządzenia aktualizacji planów gospodarowania 

wodami w dorzeczach (w 2015 r.) formalnym potwierdzeniem spełniania przez projekty 

inwestycyjne w gospodarce wodnej wymogów prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki 

wodnej. Jest to również element niezbędny dla uruchomienia środków na inwestycje  

                                                 
219

 Szczegóły zostały przedstawione w raporcie KE, który towarzyszy dokumentowi Plan ochrony zasobów wodnych 

Europy (ang. A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources). 
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w gospodarce wodnej (w tym również w ramach CT 5) w okresie 2014-2020. W odpowiedzi na 

wymagania Komisji, strona polska przygotowała list intencyjny dotyczący opracowania 

Masterplanów, a także opracowała projekt dokumentu Plan działania w zakresie planowania 

strategicznego w gospodarce wodnej – dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 2 lipca 

2013 r. i przekazany do Komisji Europejskiej. W resorcie środowiska trwają intensywne prace 

zmierzające do opracowania Masterplanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry(zatwierdzenie 

ostatecznej wersji Masterplanów przez Radę Ministrów planowane jest w III kwartale 2014 r.  

W Ministerstwie Środowiska trwają także prace nad założeniami do ustawy – Prawo wodne, 

obejmujące zakresem m.in. zapewnienie komplementarności polityce opłat za wodę  

z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne”, będącej odpowiedzią na warunki ex -

ante (zakończenie prac legislacyjnych planowane jest w II kwartale 2014 r.) .  

CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 

W przypadku transportu (CT 7) warunki zostały określone w Załączniku IV pkt. 7 Rozporządzenia 

ogólnego (COM(2011)615)
220

 i dotyczą strategicznego podejścia do planowania infrastruktury 

transportowej oraz przygotowania szczegółowych i realistycznych ram planistycznych dla projektów 

(project pipeline) zawierających harmonogram budżetowy. Ponadto wymagane jest określenie 

działań na rzecz zapewnienia zdolności instytucjonalnych instytucji i beneficjentów do 

przygotowania i wdrażania project pipeline. Warunek ten został spełniony przez Polskę dzięki 

przyjęciu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku ) oraz  

w ramach przygotowanego Dokumentu Implementacyjnego (DI), który zawiera ranking projektów 

drogowych, kolejowych oraz dotyczących transportu wodnego (morskiego i śródlądowego) wraz z 

kosztami i harmonogramem przygotowania i realizacji poszczególnych  projektów
221

. Dodatkowo, 

w DI opisane zostały planowane działania mające na celu wzmocnienie instytucjonalne 

beneficjentów, w szczególności PKP PLK SA. DI obejmuje inwestycje przewidziane do 

finansowania w ramach polityki spójności 2014-2020, jak również CEF i innych źródeł. Lista 

inwestycji zawartych w Dokumencie Implementacyjnym stanowi odniesienie dla identyfikacji 

projektów transportowych w regionalnych dokumentach strategicznych dla 16 Regionalnych 

Programów Operacyjnych, pod kątem ich wzajemnej spójności i komplementarności. Obecnie 

oczekuje się na uzgodnienie i przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów.  

W przypadku infrastruktury energetycznej (CT 7) warunki dotyczą przygotowywanego aktualnie 

przez Ministerstwo Gospodarki tzw. project pipeline. Projekty wyłonione w trybie 

pozakonkursowym powinny wynikać z planów przygotowanych zgodnie z art 22 dyrektyw: 

2009/72/KE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 2009/73/KE, 

dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, regionalnych planów 

inwestycyjnych zgodnie z art 12 i rozporządzenia 714/2009/KE „w sprawie dostarczania i 

publikowania danych na rynkach energii elektrycznej…” oraz 715/2009/KE „w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego…” oraz .planem rozwoju sieci o zasięgu 

wspólnotowym zgodnie z art 8 (3)(b) ww. rozporządzeń, a także być zgodne z art. 3.4 

rozporządzenia nr 347/2013/KE „ w sprawie wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury 

energetycznej..” .Ponadto projekty przewidziane do wsparcia ze środków UE w zakresie 

infrastruktury energetycznej powinny być realistyczne i dojrzałe, przyczyniające się do osiągnięcia 

celów spójności społecznej i gospodarczej oraz ochrony środowiska, zgodnie z art 3.10 dyrektywy 

                                                 
220

 Wersja zaakceptowana przez Radę GAC w dniu 24 kwietnia 2012 r., 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08207-ad02re02.en12.pdf 
221 

Dokument Implemenetacyjny nie zawiera listy projektów transportu intermodalnego z powodu planowanego konkursowego 

trybu ich wyboru, a także lotniczego, które z uwagi na ich charakter (bezpieczeństwo ruchu lotniczego w sieci TEN-T) nie 

wchodzą w zakres priorytetu inwestycyjnego 7.3 objętego warunkowością ex ante. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08207-ad02re02.en12.pdf
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2009/72/KE i 3.7 dyrektywy 2009/73/KE oraz mające na celu optymalizację zużycia energii  

i promowania efektywności energetycznej, zgodnie z art 3.11 dyrektywy 2009/72/KE i 3.8 

dyrektywy 2009/73/KE (resort wiodący: Ministerstwo Gospodarki).  

 

8.3. Ścieżka dojścia do spełnienia warunków 

Warunki tematyczne 

Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

4.1 Przeprowadzono 
działania promujące 
racjonalne kosztowo 
ulepszenie 
efektywnego 
końcowego 
wykorzystania 
energii oraz 
racjonalne kosztowo 
inwestycje 
w „Efektywność 
energetyczną” przy 
wznoszeniu lub 
renowacji budynków 

 
kryterium 1 - 
Środki służące 
zagwarantowaniu 
wdrożenia 
minimalnych 
wymagań 
dotyczących 
charakterystyki 
energetycznej 
budynków, 
zgodnie z art. 3, 
4 i 5 dyrektywy 
2010/31/UE.  

 

Wejście w życie nowelizacji 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.).  
 

01.01.2014 r MTBiGM 

kryterium 2 –  
Środki konieczne do 
utworzenia systemu 
certyfikacji 
w odniesieniu do 
charakterystyki 
energetycznej 
budynków spójnego 
z art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE. 
 

Obecnie projekt nowelizacji 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 
2008 r. w sprawie metodologii  
obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej całość techniczno-
użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej 
(Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 
znajduje się w uzgodnieniach 
międzyresortowych.  

01.01.2014 r MTBiGM 

 kryterium 3  –  
 
Środki spójne z art. 13 
dyrektywy 
2006/32/WE 
w sprawie końcowego 
wykorzystania energii 
i usług 
energetycznych, aby 
zagwarantować 
dostarczenie klientom 
końcowym 
indywidualnych 
liczników w zakresie, 
w jakim jest to 
możliwe technicznie, 
racjonalne finansowo 
i proporcjonalne 
w odniesieniu do 
potencjalnych 
oszczędności energii. 

 

 MG 

kryterium 4 – 
zapewnienie  
sporządzenia 
krajowych planów na 
rzecz racjonalizacji 
zużycia energii 
zgodnie z art. 3 
dyrektywy 
2012/27/WE 

Kryterium spełnione poprzez  
przekazanie przez Ministerstwo 
Gospodarki do Komisji Europejskiej 
Informacji w sprawie  krajowego celu 
indykatywnego w zakresie 
efektywności energetycznej dla Polski 
ustalonego na postawie art. 3 ust. 1 
dyrektywy 2012/27/UE. 

05.2013 r. MG 

4.2 Przeprowadzono Kryterium 1 –   Projekt ustawy o MG 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

działania promujące 
wysokosprawną 
kogenerację energii 
cieplnej 
i elektrycznej. 

Działania obejmują: 
– Wsparcie dla 

kogeneracji 
opiera się na 
popycie na 
użytkową energię 
cieplną 
i oszczędności 
energii 
pierwotnej 
zgodnie z art. 7 
ust. 1 i art. 9 ust. 
1 lit. a) i b) 
dyrektywy 
2004/8/WE; 
państwa 
członkowskie lub 
ich właściwe 
organy oceniły 
istniejące 
prawodawstwo 
i ramy 
regulacyjne pod 
kątem procedur 
udzielania 
zezwoleń lub 
innych procedur, 
aby: 

(a) zachęcać do 
projektowania 
jednostek 
kogeneracji dla 
pokrycia 
uzasadnionego 
ekonomicznie 
popytu na 
produkcję 
użytkowej 
energii cieplnej 
oraz unikania 
produkcji ciepła 
w ilościach 
przekraczającyc
h 
zapotrzebowani
e na użytkową 
energię cieplną; 
oraz  

(b) ograniczyć 
regulacyjne 
i pozaregulacyjne 
bariery utrudniające 
rozwój kogeneracji. 

 
ND 

zmianie ustawy 
Prawo energetyczne 
przedłużający 
mechanizm wsparcia 
dla kogeneracji jest 
w trakcie procedury 
notyfikacyjnej w KE 

4.3 Przeprowadzono 
działania promujące 
produkcję 
i dystrybucję 
odnawialnych źródeł 
energii 

kryterium 1  Gotowe 
są przejrzyste 
systemy wsparcia, 
priorytetowy lub 
gwarantowany dostęp 
do sieci oraz 
pierwszeństwo 
w dystrybucji, jak 
również standardowe 
zasady odnoszące się 
do ponoszenia 
i podziału kosztów 
dostosowań 
technicznych, które to 
zasady zostały 
podane do publicznej 
wiadomości, zgodnie 
z art. 14 ust. 1, art. 16 
ust. 2 oraz art. 16 ust. 

 
Wejście w życie podpisanej przez 
prezydenta RP ustawy z dnia 26 lipca 
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (tzw. mały  trójpak 
energetyczny) . 

II półrocze 2013 r. MG 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

3 dyrektywy 
2009/28/WE. 
Państwo członkowskie 
przyjęło krajowy plan 
działania w zakresie 
energii ze źródeł 
odnawialnych zgodnie 
z art. 4 dyrektywy 
2009/28/WE.. 

kryterium 2 -   
Zapewnienie przez 
Państwo członkowskie 
przygotowania 
krajowego planu 
działania w zakresie 
energii ze źródeł 
odnawialnych zgodnie 
z art. 4 dyrektywy 
2009/28/WE. 

Kryterium spełnione. Został przyjęty 
Krajowy Plan Działań w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych 
(KPD). i przekazany do KE. 
Zakładane cele pośrednie i cel 
końcowy na rok 2020 w zakresie OZE 
włącznie z udziałem energii z OZE w 
transporcie są realizowane zgodnie z 
założeniami zawartymi w KPD 
 

2010 r. MG 

5.1 Zapobieganie 
ryzyku i 
zarządzanie 
ryzykiem 

Gotowe są krajowe 
lub regionalne oceny 
ryzyka zawierające 
następujące elementy: 

- Opis procesu, 
metodologii, metod 
i niewrażliwych 
danych 
wykorzystywanych 
w ocenach ryzyka, jak 
również opartych na 
ryzyku kryteriów 
określania inwestycji 
priorytetowych; 

- Opis scenariuszy 
zakładających jeden 
rodzaj ryzyka 
i scenariuszy 
zakładających wiele 
rodzajów ryzyka; 

- Uwzględnienie, 
w stosownych 
przypadkach, 
krajowych strategii 
dostosowania do 
zmiany klimatu. 

 
 
 
Kryterium 1 i 2: 
do wyjaśnienia 
 
Kryterium 3: 
przyjęcie przez Radę Ministrów 
Strategicznego planu adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020, z 
perspektywą do roku 2030 (SPA 
2020). 
 

 
 
 
 
 
Kryterium 3: 

 
III kwartał 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MŚ 

6.1 Gospodarka 
wodna 

Dla sektorów 
objętych wsparciem 
z ERDF i FS, 
państwo 
członkowskie 
zapewniło wkład 
różnych 
użytkowników wody 
w zwrot kosztów za 
usługi wodne 
w podziale na 
sektory, zgodnie 
z art. 9 ust. 1 tiret 
pierwsze dyrektywy 
2000/60/WE, przy 
uwzględnieniu 
w stosownych 
przypadkach skutków 
społecznych, 
środowiskowych 
i gospodarczych 
zwrotu, jak również 
warunków 
geograficznych 

Kryterium 1: 
zakończenie prac legislacyjnych 
nad  projektem ustawy Prawo 
wodne, obejmujące zakresem m.in.  
zapewnienie komplementarności 
polityce opłat za wodę z 
uwzględnieniem  
zasady „zwrotu kosztów za usługi 
wodne” 
 
Kryterium 2: 
- zatwierdzenie przez Radę 
Ministrów ostatecznej wersji 
Masterplanów dla dorzeczy Wisły i 
Odry  
 
- przyjęcie aktualizacji planów 
gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy (PGW)  
 
  

Kryterium 1: 
 

II kwartał 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryterium 2: 
 
- Masterplany dla 
dorzeczy Wisły i 
Odry – III kwartał 
2014 r. 
 
- Plany 
gospodarowania 
wodami na 
obszarach dorzeczy 
– 31.12. 2015 r. 

MŚ 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

i klimatycznych 
dotkniętego regionu 
lub dotkniętych 
regionów. 
 
Przyjęcie planu 
gospodarowania 
wodami w dorzeczu 
dla obszaru dorzecza 
z uzasadnioną 
koncentracją 
inwestycji zgodnie 
z art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE222 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 23 
października 2000 r. 
ustanawiającej ramy 
wspólnotowego 
działania 
w dziedzinie polityki 
wodnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Gospodarka 
odpadami Komisji przekazano 

sprawozdanie, 
wymagane na mocy 
art. 11(5)  dyrektywy 
2008/98/WE, 
dotyczące postępów 
w osiąganiu celów 
określonych w art. 11 
dyrektywy 
2008/98/WE oraz 
zamierzonych działań 
prowadzących do 
osiągnięcia celów. 

Istnienie jednego lub 
więcej planów 
gospodarki odpadami 
zgodnie z wymogami 
art. 28 dyrektywy 
2008/98/WE. 

Istnienie programów 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów zgodnie 
z wymogami art. 29 
dyrektywy 
2008/98/WE. 

Przyjęto środki 
niezbędne do 
osiągnięcia celów na 
2020 r. dotyczących 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i recyklingu, zgodnie 
z art. 11 ust. 2 
dyrektywy 
2008/98/WE. 

Kryterium 1: 
Przygotowanie przez Ministerstwo 
Środowiska sprawozdania z danymi, 
które będą dostępne w połowie 2013 
r. i przekazanie go do KE  
 
Kryterium 3: 
Kpgo zawiera część poświęconą  
zapobieganiu powstawaniu odpadów.  
Jednak w związku ze stwierdzonymi 
brakami w  
wpgo w zakresie zapobiegania  
powstawaniu odpadów zostanie  
opracowany, jako odrębny dokument,  
krajowy program zapobiegania  
powstawaniu odpadów, obejmujący  
zarówno działania na poziomie  
krajowym, jak i województw.  
 
  

Kryterium 1: 
 

30.09.2013 r. 
 

 
 
 
Kryterium 3: 
 
31.12.2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MŚ 

7.1. Drogi Istnienie 
kompleksowego 
planu/planów 
transportu 
lub ram w zakresie 
inwestycji 

Warunek zostanie spełniony przez 
Strategię Rozwoju Transportu do 
roku 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r.) (przyjęta) oraz 
przygotowywany Dokument 
implementacyjny dla 

Termin 
przedstawienia 
przez MTBiGM 
projektu DI - III 
kwartał 2013 r. 

MTBiGM 

                                                 
222

 Dz. U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

transportowej 
spełniających 
wymogi 
prawne dotyczące 
strategicznej oceny 
środowiskowej 
i określających: 
- wkład w 

jednolity 
europejski 
obszar 
transportu 
zgodnie z art. 
10 
rozporządzenia 
nr [TEN-T], w 
tym priorytetów 
w zakresie 
inwestycji w: (a) 
bazową 
i kompleksową 
sieć TEN-T, 
w których 
przewiduje się 
inwestycje 
w ramach EFRR 
i Funduszu 
Spójności; oraz  
(b) wtórną 
łączność; 

 
- realistyczne 

dojrzałe ramy 
projektów, które 
mają być 
wspierane 
w ramach EFRR 
i Funduszu 
Spójności. 

 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności instytucji 
pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów. 

SRT. 
Przygotowanie przez MTBiGM i 
przyjęcie Dokumentu 
Implementacyjnego dla SRT który 
będzie zawierał wszystkie 
wskazane w 
warunku elementy. 
 
 

7.2. Kolej Istnienie w 
określonych 
powyżej 
planie/planach 
lub ramach 
dotyczących 
transportu części 
odnoszącej się do 
rozwoju kolei, 
spełniającej 
wymogi prawne 
dotyczące 
strategicznej 
oceny środowiskowej 
i określającej 
realistyczne 
i dojrzałe ramy 
projektu 
(wraz z 
harmonogramem, 
budżetem); 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności instytucji 

Warunek zostanie spełniony przez 
Strategię Rozwoju Transportu do 
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
(przyjęta) oraz identyfikację w 
przygotowywanym Dokumencie 
Implementacyjnym dla SRT planu 
inwestycyjnego dla kolejowych 
przedsięwzięć współfinansowanych 
ze środków UE, ale także z innych 
środków, w tym CEF. 

Termin 
przedstawienia 
przez MTBiGM 
projektu DI - III 
kwartał 2013 r. 

MTBiGM 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów. 

7.3. Inne środki 
transportu, w tym 
śródlądowe drogi 
wodne i transport 
morski, porty, 
połączenia 
intermodalne oraz 
infrastruktura 
lotniskowa 

Istnienie w 
określonych 
powyżej 
planie/planach 
lub ramach 
dotyczących 
transportu części 
odnoszącej się do 
śródlądowych dróg 
wodnych i transportu 
morskiego, portów, 
połączeń 
intermodalnych oraz 
infrastruktury 
lotniskowej, 
spełniającej 
wymogi prawne 
dotyczące 
strategicznej 
oceny środowiskowej 
i określającej 
realistyczne 
i dojrzałe ramy 
projektu 
(wraz z 
harmonogramem, 
budżetem); 
Środki mające na 
celu 
zagwarantowanie 
zdolności instytucji 
pośredniczących 
i beneficjentów do 
realizacji projektów. 

Warunek zostanie spełniony przez 
Strategię Rozwoju Transportu do 
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
(przyjęta) oraz identyfikację w 
przygotowywanym Dokumencie 
Implementacyjnym dla SRT planu 
inwestycyjnego dla przedsięwzięć 
na śródlądowych drogach wodnych 
i w transporcie morskim, 
współfinansowanych ze środków 
UE, ale także z innych środków, w 
tym CEF. 

Termin 
przedstawienia 
przez MTBiGM 
projektu DI - III 
kwartał 2013 r. 

MTBiGM 

7.4 Rozwój 
inteligentnych 
systemów 
dystrybucji, 
magazynowania i 
przesyłu energii. 
Istnienie 
kompleksowych 
planów inwestycji w 
inteligentną 
infrastrukturę 
energetyczną, które 
przyczyniają się do 
poprawy 
efektywności 
energetycznej i 
bezpieczeństwa 
dostaw 

kryterium 1 – 
Zapewnienie 
przygotowania planów 
rozwoju sieci zgodnie 
z art. 22 dyrektywy 
2009/72/WE oraz 
2009/73/WE, art. 12 
rozporządzenia 
714/2009/WE oraz 
715/2009/WE oraz art. 
8(3) b ww 
rozporządzeń oraz z 
art. 3.4 
rozporządzenia 
347/20/WE odnośnie 
planów 
proponowanych 
inwestycji do 
wsparcia.  
 
Ponadto projekty 
przewidziane do 
wsparcia ze środków 
UE w zakresie 
infrastruktury 
energetycznej 
powinny być 
realistyczne i 
dojrzałe, 
przyczyniające się do 
osiągnięcia celów 
spójności społecznej 
i gospodarczej oraz 
ochrony środowiska, 
zgodnie z art 3.10 

 
Operator Systemu Przesyłowego 
posiada aktualny plan rozwoju sieci 
do 2025 roku. 
 
W przypadku Art. 3.4 
rozporządzenia 347/20/WE nie 
minął termin implementacji a lista PCI 
zgodnie z planem powinna zostać 
zatwierdzona we wrześniu 2013 roku. 
 
Aktualnie resort gospodarki 
przygotowuje listę projektów 
przewidzianych do wsparcia ze 
środków UE, które będą wypełniać 
warunek. 

Ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo 
energetyczne oraz 
niektórych innych 
ustaw  (w ramach 
tzw. małego trójpaku 
ustaw 
energetycznych), 
podpisana przez 
Prezydenta RP. 
Planowany termin 
wejścia w życie 
ustawy to II półrocze 
2013 r. 

MG 
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Warunek Kryteria Planowane działania Termin 
Podmiot 

odpowiedzialny 

dyrektywy 
2009/72/KE i 3.7 
dyrektywy 
2009/73/KE oraz 
mające na celu 
optymalizację 
zużycia energii i 
promowania 
efektywności 
energetycznej, 
zgodnie z art 3.11 
dyrektywy 
2009/72/KE i 3.8 
dyrektywy 
2009/73/KE 
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9. ROZWIĄZANIA NA RZECZ EFEKTYWNEJ REALIZACJI 
PROGRAMU 

9.1. Ocena i opis zdolności administracyjnych 

Proces tworzenia zdolności administracyjnych jako jednego z kluczowych elementów systemu 

zarządzania i kontroli PO IS jest podporządkowany skutecznej i efektywnej realizacji zadań 

określonych w art. 62 rozporządzenia ogólnego.  

Wybór instytucji w ramach poszczególnych osi priorytetowych ma na celu zapewnienie następujących 

elementów:  

 opisu funkcji instytucji systemu oraz podział funkcji i kompetencji pomiędzy poszczególnymi 

instytucjami systemu; 

 rozdziału funkcji pomiędzy oraz w ramach poszczególnych instytucji; 

 procedur gwarantujących poprawność i prawidłowość deklarowanych wydatków; 

 zbudowania informatycznego systemu rozliczeniowego do przechowywania i przekazywania 

danych finansowych oraz wskaźników dla celów monitorowania i raportowania; 

 systemu raportowania i monitorowania, w ramach którego instytucja deleguje swoje kompetencje 

innej instytucji; 

 odpowiedniej procedury dla ścieżki audytu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli; 

 zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości, w tym oszustw oraz odzyskiwania 

kwot nienależnych łącznie z odsetkami za opóźnione płatności. 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji projektów infrastrukturalnych w okresach 2004 -2006 

i 2007-2013, w tym przede wszystkim wypracowane mechanizmy współpracy z beneficjentami, 

zachowano z niewielkimi wyjątkami dotychczasowy kształt instytucjonalny systemu zarządzania  

i kontroli.   

Decyzja o utrzymaniu kształ tu instytucjonalnego wynika z pozytywnej oceny realizowanych przez te 

instytucje zadań, zdobytych przez nie doświadczeń i umiejętności, a także z faktu zbudowania przez 

nie wartościowego potencjał u administracyjnego. Dalszy rozwój tego potencjał u będzie wspierany  

w ramach pomocy technicznej, m.in. w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia, stał ego 

podnoszenia kwalifikacji kadr i zapewnienia tym samym skutecznego wdrażania programu od samego 

początku. Ważnym celem tych dział ań jest również wypracowanie jak najmniej uciążliwych dla 

beneficjentów procedur postępowania. 

Zachowanie dotychczasowego kształ tu instytucjonalnego powinno przyczynić się do sprawnego 

uzyskania desygnacji i jak najszybszego osiągnięcia przez te instytucje oczekiwanego stanu zdolności 

do realizacji nowych zadań, w szczególności w obszarze rozliczania wydatków. Zmiany systemu 

instytucjonalnego został y przeprowadzone w sektorach o relatywnie mniejszej alokacji środków 

(sektory kultury i zdrowia), ponieważ dotychczasowe doświadczenia nie potwierdził y konieczności 

utrzymywania trójszczeblowego systemu zarządzania i kontroli. 

Ważną zmianą w stosunku do okresu 2007-2013 będzie przejęcie przez Instytucję Zarządzającą funkcji 

Instytucji Certyfikującej. Oczekiwanym rezultatem tej zmiany będą korzyści wynikające  

z redukcji szczebli systemu zarządzania i kontroli, co powinno skutkować przyspieszeniem procedur 

certyfikacyjnych, przy jednoczesnej optymalizacji zaangażowanych zasobów. 
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9.2. Ocena i przedsięwzięcia zmniejszające obciążenia administracyjne  

System kontroli 2014-2020  

Założenia dotyczące wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 oraz proponowany przez 

UE kształt regulacji implikują konieczność przebudowy istotnego wzmocnienia systemu kontroli  

w stosunku do okresu 2014-2020, przede wszystkim w związku z nowym systemem rozliczeń 

(rozliczenia roczne, korekty netto) między państwem członkowskim a KE, który niesie ze sobą 

konieczność rozbudowania systemu kontroli i weryfikacji wydatków w P rogramie Operacyjnym na 

poziomie krajowym. Oznacza to konieczność prowadzenia różnego typu kontroli na możliwie 

wczesnych etapach realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych 

oraz pomocy publicznej. W stosunku do obecnej perspektywy powinno wzrosnąć w ramach 

działań kontrolnych wykorzystanie dokumentów w formie elektronicznej. Co do zasady przewiduje 

się następujące rodzaje kontroli;  

 kontrole procedur zawierania umów; 

 kontrole realizacji projektów – w trakcie, na zakończenie i po zakończeniu (trwałości) ; 

 kontrole wniosków o płatność; 

 kontrole krzyżowe.  

Powyższe uwarunkowania powodują konieczność stworzenia bardziej rygorystycznego systemu 

kontroli, co oznaczać będzie konieczność znaczącego wzmocnienia komórek kontrolnych 

umiejscowionych w IZ / IP.  

Także mechanizm desygnacji wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie kontroli  

i audytu. Ponadto, możliwość delegowania obowiązków związanych z kontro lą do instytucji 

niepublicznych oznacza, że instytucja delegująca, ponosząca odpowiedzialność przed KE za 

przeprowadzone kontrole, musi wdrożyć odpowiednie procedury monitorowania jakości 

powierzonych zadań. Zmiany te wymagają inwestycji w podnoszenie wiedzy i rozwijanie 

kompetencji po stronie komórek odpowiedzialnych za audyt i kontrolę, a niekiedy również 

zatrudnienia nowych pracowników zaangażowanych w te zadania.  

Dotychczasowe działania w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych  

dla beneficjentów na przykładzie PO IŚ 2007-2013.  

W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Proste Fundusze” przy Ministrze Rozwoju Regionalnego 

powołany został 8 sierpnia 2008 r. Zespół do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków 

funduszy Unii Europejskiej, którego zadaniem jest badanie indywidualnych i systemowych 

przypadków nadmiernej komplikacji procedur, w tym kwestii dostępu i rozliczania środków 

funduszy strukturalnych. Uruchomiono także adres poczty elektronicznej przeznaczony  

dla zbierania informacji o wszelkich przypadkach nadmiernej komplikacji procedur w instytucjach 

mających styczność z beneficjentami. 

W ramach ww. przedsięwzięcia, jak również na etapie programowania i wdrażania PO IŚ 2007-

2013 podjęto m.in. niżej wymienione działania korzystne dla beneficjentów, które przyczyniły się 

m.in. do: 

 uniknięcia odrzucania wniosków o dofinansowanie z czysto technicznych powodów;  

 uniknięcia błędów wnioskodawców i ułatwienia wnioskowania o środki;  

 przyspieszenia procesu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania ; 

 skrócenie terminu weryfikacji procesu zatwierdzania wniosków o płatność . 
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W zakresie wyboru projektów 

 Ocena wniosków o dofinansowanie została ograniczona do precyzyjnie sformułowanych 

kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący, natomiast inne uwagi 

do wniosku, które wykraczały poza kryteria, nie były przedmiotem oceny.  

 Ograniczono listę załączników do wniosku o dofinansowanie do rzeczywiście niezbędnych 

dla przeprowadzenia oceny. 

 Beneficjent, w przypadku gdy wystąpiły różnice pomiędzy  dokumentami 

przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje a dokumentem ostatecznym nie musiał 

sporządzać na nowo zaktualizowanego dokumentu. Dodatkowo w sektorze transportu - 

JASPERS na zlecenie IZ PO IŚ przygotował dokument „rezultaty studium wykonalności” 

dla najważniejszych podsektorów, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosków. 

Dokument zawiera wszystkie istotne dla oceny wniosku informacje i przedstawia 

wskazówki, w jaki sposób dane informacje mają być przedstawione, co ułatwia znacząco 

przygotowanie dokumentów przez beneficjenta. 

 Wprowadzono dodatkową możliwość powtórnego wezwania do oceny, jeśli nie przedłuży 

to procesu oceny, a zapobiegnie odrzuceniu projektu z błahych powodów  oraz 

wprowadzono zapisy umożliwiające elastyczniej kształtować czas na poprawę wniosku 

przez beneficjenta. 

 Uelastyczniono procedurę oceny projektów, umożliwiając instytucjom oceniającym wnioski 

równoległe dokonywanie poszczególnych etapów oceny. 

W zakresie finansowania projektu 

 Nie wprowadzono żadnych ograniczeń podmiotowych odnośnie udzielania zaliczek. 

 Nie wprowadzono dodatkowych obciążeń odnośnie zabezpieczenia realizacji umowy  

o dofinansowanie. 

 W projektach realizowanych w sektorze transportu wprowadzono możliwość ujmowania 

wydatków poniesionych na zakup gruntów w sposób, który wpłynął na skrócenie terminu 

weryfikacji wniosków o płatność. 

 Uelastyczniono zasady weryfikacji wniosków o płatność w projektach sektora transportu  

w zakresie wydatków na zakup gruntów poprzez wprowadzenie weryfikacji na próbie 

dokumentów. 

 Wprowadzono mechanizm korekt dodatnich. 

 Wprowadzono możliwość dokonywania tymczasowych wyłączeń wydatków wątpliwych .  

 Uproszczono opisy faktur zmniejszając ilość podawanych danych. 

 Uproszczono część sprawozdawczą wzoru wniosku o płatność .  

 W sektorach transportu i środowiska, tj. w sektorach o najwyższej wartości projektów, 

wprowadzono możliwość nie deklarowania we wnioskach o płatność wydatków 

spełniających wymogi kwalifikowalności poniżej 1 000 zł.  

 Zrezygnowano z sektorowych wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach 

XIV i XV priorytetu. 

Zrezygnowano z konieczności dołączania do wniosku o płatność od IP do IZ w projektach 

realizowanych w ramach XIV i XV priorytetu kopii dokumentów księgowych oraz kopii 

dowodów zapłaty.  
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W zakresie zmniejszenia obciążenia kontrolami:  

 W Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IŚ wprowadzono zapis, nakazujący 

unikanie podczas przeprowadzania kontroli na miejscu dublowania czynności 

weryfikacyjnych, które zostały już przeprowadzone w tym samym zakresie na innych 

etapach weryfikacji projektu m.in. na etapie kontroli wniosków o płatność. 

 W przypadku projektów zaawansowanych finansowo wprowadzono możliwość podpisania 

umowy o dofinansowanie bez konieczności przeprowadzenia uprzednio kontroli.  

Uproszczenie weryfikacji Wniosku o płatność  w sektorze środowiska 

Ww. uproszczenie polega na weryfikacji wydatków poniżej ustalonej wysokości (odrębnej dla 

poszczególnych priorytetów uwzględniającej zróżnicowanie projektów) na próbie (15% faktur).  

W zakresie ułatwienia dostępu do informacji  

 Wprowadzono możliwość zamówienia subskrypcji newslettera Funduszy Europejskich  

w wybranym zakresie, np. wszystkich lub wybranych programów za pomocą portalu 

internetowego MRR.  

 Publikacja przez IZ poradników/podręczników, m.in.: Poradnik dla beneficjentów PO IŚ 

dot. zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych, Podręcznik kontroli 

wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta PO IŚ.  

 Utworzono Punkt Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko pod mailem 

pois@mrr.gov.pl. 
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10. WKŁAD W REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH 

Działania realizowane w ramach programu operacyjnego muszą być zgodne z prawem 

wspólnotowym oraz wynikającymi z niego zasadami horyzontalnymi, jak zasada partnerstwa, 

zasada równości płci, zasada niedyskryminacji oraz zasada zrównoważonego rozwoju. 

10.1. Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia CPR, państwa członkowskie powinny promować równość kobiet  

i mężczyzn w procesie przygotowania i wdrażania programu operacyjnego. Oznacza to, że istotna 

jest nie tylko deklaratywna zgodność zapisów programu z zasadą równości płci, lecz konieczność 

promowania pozytywnych rozwiązań sprzyjających zachowaniu równości płci oraz integracji 

wymiaru gender w procesie programowania i realizacji programu. Powoduje to,  

że w realizowanych projektach, tam gdzie ma to uzasadnienie, będą przewidziane specjalne 

rozwiązania służące promowaniu równości płci, zwłaszcza przyczyniające się do zwiększenia 

trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich  kariery, ograniczenia segregacji na rynku 

pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia oraz propagowania 

godzenia pracy i życia osobistego kobiet i mężczyzn.  

Jednocześnie obowiązek promowania równości płci będzie uwzględniał naturę projektów 

infrastrukturalnych, do których realizacji przyczyni się program, zwłaszcza w obszarze 

infrastruktury technicznej. Realizacja liniowych inwestycji transportowych, projekty w zakresie 

ochrony środowiska i efektywności energetycznej, czy w zakresie bezpieczeństwa 

energetycznego pozostaną w dużej mierze neutralne wobec tej zasady. Jednocześnie tam, gdzie 

promowanie równości płci będzie możliwe i uzasadnione, zwłaszcza w przypadku projektów 

infrastrukturalnych, których przeznaczeniem będzie świadczenie usług skierowanych 

bezpośrednio do obywateli (np. w dziedzinie transportu publicznego, zachowania dziedzictwa 

kulturowego, ochrony zdrowia) realizowane projekty będą uwzględniały zasadę równouprawnienia 

płci wyrażającą się w jej promowaniu zarówno na etapie programowania, jak również przez cały 

okres realizacji oraz trwałości projektów. 

W celu precyzyjnego określenia wpływu interwencji programu operacyjnego na realizację zasady 

równości płci, na etapie przygotowania analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, problematyka 

równości kobiet i mężczyzn uwzględniona została w odniesieniu do poszczególnych obszarów 

tematycznych podlegających wsparciu z funduszy. Z przeprowadzonej analizy wynika,  

że o ile wszystkie projekty będą musiały uwzględnić zasadę równouprawnienia płci rozumianą  

w równym dostępie do wspieranej infrastruktury, o tyle idea promowania równości poprzez 

aktywne wsparcie działań na rzecz zwiększenia szans kobiet na rynku pracy oraz propagowanie 

godzenia pracy i życia osobistego kobiet i mężczyzn będzie uzasadnione jedynie w przypadku 

wybranych działań, zwłaszcza w obszarze infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) oraz 

transportu publicznego. Szczegółowe informacje odnośnie do wkładu programu w promowanie 

równouprawnienia płci, opis planowanych przedsięwzięć mających na celu włączanie perspektywy 

równości płci na poziomie operacyjnym, w tym wszelkie inicjatywy mające na celu uwzględnianie 

tej zasady przy wyborze i wdrażaniu projektów zostały opisane na poziomie osi priorytetowych 

oraz w dokumentach programowych konkretyzujących zapisy programu. 

W kontekście przygotowywania założeń programu operacyjnego, proces konsultacji społecznych 

przewidywał uczestnictwo przedstawicieli partnerów społecznych i organizacji zajmujących się 

szeroko pojętą problematyka równości płci i niedyskryminacji.  



 201 

Ponadto, w rocznych sprawozdaniach z realizacji składanych w 2017 oraz 2019 roku zostaną 

przedstawione konkretne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci 

oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych i uzgodnienia 

wdrożone, aby zapewnić włączenie perspektywy płci na poziomie programu i projektów.  

10.2. Zapobieganie dyskryminacji 

Zgodnie z art.7 rozporządzenia CPR, państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie 

kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas 

przygotowania i realizacji programów. Zapisy programu operacyjnego oraz innych dokumentów 

będących podstawą wdrażania działań zapisanych w programie respektują zasadę 

niedyskryminacji poprzez zakaz przyjmowania rozwiązań mających charakter dyskryminujący 

względem ww. grup lub osób. Jednocześnie, tam gdzie znajduje to  uzasadnienie, zapisy 

programu stanowią podstawę dla promowania pozytywnych rozwiązań uwzględniających potrzeby 

poszczególnych grup docelowych narażonych na taką dyskryminację oraz osób  

z niepełnosprawnością. Zasada ta jest respektowana na etapie przygotowania zapisów 

programowych oraz w dalszej kolejności powinna być uwzględniona na etapie wdrażania 

programu, zwłaszcza przy wyborze i wdrażaniu projektów. W szczególności, zasada ta powinna 

być uwzględniona podczas przyjmowania szczegółowych rozwiązań regulujących kwestie dostępu 

do finansowania oraz korzystania z wytworzonej w ramach programu infrastruktury. Szczegółowe 

informacje odnośnie wkładu Programu w promowanie rozwiązań zapobiegających dyskryminacji, 

w tym wszelkie inicjatywy mające na celu włączanie tej zasady przy wyborze i wdrażaniu 

projektów zostały opisane na poziomie osi priorytetowych oraz w dalszej kolejności zostaną 

uszczegółowione w dokumentach programowych konkretyzujących zapisy programu.  

W kontekście przygotowywania założeń programu operacyjnego, proces konsultacji społecznych 

przewidywał uczestnictwo przedstawicieli partnerów społecznych i organizacji zajmujących się 

szeroko pojętą problematyka równości płci i niedyskryminacji (do uzupełnienia na dalszym etapie 

prac nad Programem). 

Jednocześnie kwestia promowania rozwiązań zapobiegających dyskryminacji będzie uwzględniała 

naturę projektów infrastrukturalnych wspieranych w ramach programu, zwłaszcza w obszarze 

infrastruktury technicznej. W większości przypadków projekty te pozostaną neutralne wobec tej 

zasady. W obszarach, gdzie zastosowanie zasady niedyskryminacji będzie możliwe i uzasadnione 

(np. w dziedzinie transportu publicznego, zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia) 

realizowane projekty będą przyczyniały się do jej promowania zarówno na etapie programowania 

jak realizacji programu, w tym również przez cały okres trwałości projektów.  

10.3. Zrównoważony rozwój 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia CPR, cele funduszy objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych są osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 

ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 Traktatu, z uwzględnieniem 

zasady „zanieczyszczający płaci”. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie  wymogów ochrony 

środowiska, efektywności zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, 

odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem podczas 

przygotowywania i realizacji programu operacyjnego. W kontekście programu operacyjnego, 

którego celem jest wsparcie infrastruktury rozwoju zrównoważonego rozwoju, realizację tej 

zasady należy rozpatrywać zarówno na poziomie celów strategicznych wsparcia funduszy, jak też 

na poziomie pojedynczych projektów. W odniesieniu do celów funduszy, interwencja w ramach 

programu łączy cele gospodarcze ze środowiskowymi w jednym, spójnym nurcie interwencji 
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publicznej. Zgodnie z definicją określoną w Strategii Europa 2020 rozwój zrównoważony oznacza 

wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku  

i bardziej konkurencyjnej. Przyjmuje się, że wsparcie infrastruktury rozwoju zrównoważonego  

w ramach PO IŚ przyniesie znaczący wkład w rozwój gospodarki, która będzie bardziej 

konkurencyjna, a jednocześnie bardziej zrównoważona w wymiarze ekonomicznym, 

środowiskowym i przestrzennym. 

W odniesieniu do projektów zasada ta obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących 

oddziaływanie działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis  

w obszarze środowiska. Realizowane projekty infrastrukturalne, tam gdzie stosowne, powinny 

uwzględniać zasadę „zanieczyszczający płaci”, która jest jednym z horyzonta lnych wymogów 

programu i wskazuje konieczność uwzględnienia kosztów zewnętrznych w całkowitych k osztach 

inwestycji. Szczegółowe informacje odnośnie spełniania zasady „„zanieczyszczający płaci” oraz 

„użytkownik płaci” zawarte są w opisach osi priorytetowych. Realizacja założeń zrównoważonego 

rozwoju zgodnie z celami Strategii Europa 2020 oznacza również, że w wymiarze całego 

programu oraz konkretnych przedsięwzięć będzie uwzględniona problematyka łagodzenia  

i adaptacji do zmian klimatu. W praktyce polega to na obowiązku oceny finansowanych 

przedsięwzięć z punktu widzenia wpływu na zmiany klimatu, mając na uwadze aspekt łagodzenia 

skutków zmian klimatycznych, adaptacji do nich oraz odporności realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych na skutki zmian klimatu i powiązane z tym zagrożenia klęskami żywiołowymi 

(zwiększone ryzyko powodziowe, susze, upały, ekstremalne zjawiska powodziowe). Na poziomie 

programu operacyjnego, cele związane z dostosowaniem do zmian klimatu i przeciwdziałaniem 

zmianom klimatu będą ujęte w systemie monitorowania i raportowania wydatków  

z wykorzystaniem metodyki KE (przy wykorzystaniu systemu kategorii interwencji 

przygotowywanego oraz systemu Rio markers). 

Wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne o charakterze kubaturowym realizowane w programie 

będą objęte ogólnym wymogiem dotyczącym efektywności energetycznej, które zostaną  

zindywidualizowane na poziomie osi priorytetowych i szczegółowo określone w kryteriach wyboru 

projektów. Jednocześnie przewiduje się stosowanie rozwiązań promujących efektywność 

energetyczną i pozytywny wpływ na ochronę środowiska  tam, gdzie z uwagi na specyfikę 

projektów, ich stosowanie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego.  

10.4. Partnerstwo 

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia CPR, na państwie członkowskimi spoczywa obowiązek 

przygotowania i realizacji programów operacyjnych zgodnie z zasadą partnerstwa. Państwo 

członkowskie organizuje partnerstwo z przedstawicielami właściwych organów regionalnych, 

lokalnych, miejskich i innych władz publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz 

podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz 

ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i organów odpowiedzialnych za promowanie 

równości i niedyskryminacji. Celem takiego partnerstwa jest poszanowanie zasady 

wielopoziomowego sprawowania rządów, zapewnienie odpowiedzialności zainteresowanych 

organów za planowane interwencje oraz korzystanie z doświadczen ia i wiedzy stosownych 

podmiotów. Organizując partnerstwo, instytucja zarządzająca programem będzie dążyć do 

uwzględnienia wymogów i zaleceń zawartych w kodeksie postępowania ws. Partnerstwa 

przyjętego w formie aktu wykonawczego przez Komisję Europejską.  

Prace nad przygotowaniem programu operacyjnego toczyły się w ramach zespołu zadaniowego, 

któremu przewodniczył przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (MRR) a w jego skład wchodziły 

ministerstwa jako przyszłe instytucje pośredniczące w zarządzaniu określonymi priorytetami 

programu. Zadaniem zaangażowanych instytucji resortowych było wypracowanie propozycji 
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zapisów programowych w odniesieniu do diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, 

proponowanych celów szczegółowych interwencji i przypisanych im wskaźników, określeniu 

podstaw strategicznych proponowanego wsparcia ze wskazaniem uwarunkowań wskazanych  

w dokumentach UE oraz krajowych oraz wskazania wymiaru terytorialnego proponowanych 

działań. Następnie przedstawione przez ministerstwa propozycje zapisów zostały poddane 

analizie instytucji zarządzającej, mającej na celu ich dostosowanie do uwarunkowań wynikających 

z przyjętej logiki wsparcia dla programu oraz postanowień Założeń Umowy Partnerstwa 

wskazujących na pożądaną konstrukcję programów operacyjnych oraz sposób ich konstrukcji  

w odniesieniu do fundamentalnych zasad systemu programowania i realizacji programów 

operacyjnych.  

W procesie przygotowania programu operacyjnego, współpraca z partnerami toczyła się  

na różnych poziomach – grup roboczych, zespołu zadaniowego oraz konsultacji społecznych.  

Do prac powołanej Zarządzeniem 4/2013 Ministra Rozwoju Regionalnego grupy roboczej  

ds. Wsparcia przygotowania programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, 

ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa 

energetycznego zaproszeni zostali przedstawiciele szerokiego grona interesariuszy (organizacji, 

podmiotów, instytucji), mając na uwagę wymóg reprezentatywności tych środowisk oraz dążenie 

do sprawnej i efektywnej pracy grupy roboczej. Jednocześnie równolegle toczyły się prace 

zespołu zadaniowego mające na celu wypracowywanie propozycji konkretnych zapisów 

przyszłego programu operacyjnego. Ujęcie prac nad programem w dualnej formule grupy roboczej 

i zespołu zadaniowego miało służyć z jednej strony stworzeniu forum dla szerokiej debat y, 

prezentowaniu stanowisk oraz wymiany poglądów pomiędzy członkami grupy, służącego 

następnie wypracowaniu szczegółowych propozycji zapisów, które dyskutowane byłyby  

w węższym gronie zespołu. 

Włączenie partnerów jest przewidziane również na dalszych etapach prac nad programem. 

Będzie ono obejmować m.in. udział w konsultacjach społecznych programu, udział  

w przygotowaniu sprawozdań z postępu prac oraz udział w procesie monitorowania i realizacji 

programu. Przewiduje się umożliwienie partnerom udziału w pracach grup roboczych oraz 

zapewnienie dostępu do aktualnych informacji, analiz i ekspertyz tematycznych. Przedstawiciele 

partnerów zostaną również włączeni w prace odpowiednich grup roboczych (np. w zakresie 

ewaluacji) oraz będą pełnoprawnymi członkami komitetów monitorujących.  

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu i zasad włączania partnerów społecznych  

w przygotowanie i realizację programu operacyjnego, w tym realizacja zasady partnerstwa  

w kontekście ewaluacji programu operacyjnego zostały omówione na poziomie poszczególnych 

osi priorytetowych oraz w osobnej części poświęconej ewaluacji. Na wstępie programu zostały 

również umieszczone informacje podsumowujące proces przygotowania programu operacyjnego 

ze szczególnym uwzględnieniem kwestii partnerstwa włącznie z opisaniem roli poszczególnych 

instytucji i podmiotów, opis włączenia partnerów w poszczególne etapu przygotowania programu, 

w tym zasad selekcji partnerów w pracach grupy roboczej, udziału partnerów w konsultacjach 

społecznych. Załączona została również lista organizacji zaangażowanych w proces 

programowania, informacja o działaniach podejmowanych nad szerokim włączeniem partnerów  

w prace programowe oraz główny wkład partnerów w wypracowanie zapisów programowych, 

m.in. w odniesieniu do ewaluacji ex-ante, określenia celów i priorytetów programu, wdrożenia 

zasad horyzontalnych oraz przegląd najważniejszych kwestii (uwag, komentarzy i rekomendacji) 

podnoszonych przez partnerów w pracach nad przygotowaniem programu.  
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. Ramy wykonania 

Zgodnie z informacjami, które są zawarte w opisach osi priorytetowych. 

 

11.2. Wykaz dużych projektów 

 

1. Sektor transportu
223

 

Lp. Nazwa projektu 

PROJEKTY DROGOWE 

1. 
S8 

Radziejowice – Białystok  

2. 
S7 

Gdańsk – Warszawa  

3. 
S7 

Warszawa – Kraków  

4. 
S5 

Poznań – Wrocław  

5. 
S61 

Obwodnica Augustowa – gr. państwa
224

  

6. 
S3 

Sulechów – Legnica
225

  

7. 
S6 

Słupsk - Gdańsk  

8. 
S51 

Olsztyn - Olsztynek  

9. 
S17 

Warszawa – Lublin  

10. 
S5 

Nowe Marzy – Bydgoszcz  

11. 
S19 

Lublin – Rzeszów  

12. 
S61 

Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa  

13. 
S7/DK47 

Kraków – Rabka  

14. 
S5 

Bydgoszcz – Poznań  

                                                 
223

 Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektów wynikający z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii 

Rozwoju Transportu – oprócz projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ, wskazano także projekty planowane do 
wdrożenia ze środków CEF. 
224

 Inwestycja współfinansowana ze środków CEF. 
225

 Inwestycja współfinansowana ze środków FS (POIiŚ) i CEF. 
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Lp. Nazwa projektu 

15. 
S6 

Szczecin - Koszalin  

16. 
S6 

Słupsk – Koszalin  

17. 
S3 

Świnoujście - Szczecin  

18. 
S1 

Pyrzowice – Bielsko Biała  

19. 
S74 

Sulejów – Kielce  

20. 
S12 

Radom – Lublin   

21. 
S74 

Kielce – Nisko  

22. 
S19 

Rzeszów – gr. państwa  

23. 
S19 

Białystok – Lublin  

24. 
S69 

Bielsko - Biała - gr. państwa
226

  

25. 
S12 

Lublin – Dorohusk  

26. 
S3 

Legnica – Lubawka
227

  

27. 
S19 

gr. państwa – Białystok (S8)  

28. 
S10 

Toruń - Bydgoszcz  

29. 
S11 

Poznań – Kępno  

30. 
S10 

Piła – Szczecin  

31. 
S17 

Lublin – Hrebenne  

32. 
S14 

Zach. Obw. Łodzi (A2-S8)  

33. 
S10 

Płońsk – Toruń  

34. 
S11 

Piła – Poznań  

35. 
S12 

Piotrków Tryb. – Radom   

36. S10 

                                                 
226

 Inwestycja współfinansowana ze środków CEF. 
227

 j.w. 
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Bydgoszcz - Piła  

37. 
S11 

Kępno – Katowice  

38. 
S11 

Koszalin - Piła  

39. 
S11 

Kołobrzeg – Koszalin  

PROJEKTY KOLEJOWE 

40. 
Linia Kolejowa C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra 

- Rzepin - Szczecin Podjuchy   

41. Linia kolejowa E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie
228

  

42. 
Linia kolejowa E65 Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice 

(granica państwa)
229

  

43. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa -  Kutno  

44. Linia kolejowa nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)  

45. 
Linia kolejowa E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa 

dolnośląskiego - Czempiń
230

  

46. 
Linia kolejowa E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na 

odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne
231

   

47. Linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie  

48. 

C28 

Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - 
Lublin  

49. 
Linia kolejowa E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową 
torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów – Bieżanów

232
  

50. Linia średnicowa w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia 

51. Linia kolejowa E 30 na odcinku Katowice - Gliwice Łabędy   

52. 
Linia kolejowa nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Dorota / Chorzów 

Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim 

53. 
Poprawa przepustowości linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa Rembertów -  Mińsk 

Mazowiecki  

54. Linia kolejowa nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów 

55. Linia kolejowa C-E 30 na odcinku Czarnowąsy - Jelcz - Wrocław Brochów   

56. 
Linia kolejowa C-E 65 na odc. Rozbark - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - 

Bydgoszcz - Maksymilianowo  

57. 
Linia kolejowa nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - 

Nędza / Turze 

                                                 
228

 j.w. 
229

 j.w. 
230

 j.w. 
231

 j.w. 
232

 j.w. 
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58. Linia kolejowa E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa)   

59. Linia kolejowa nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk 

60. Linia kolejowa C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - Tczew  

61. Linia kolejowa w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 

62. 
C-65/2 

Linia kolejowa nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie   

63. 

  

Linia obwodowa w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - 
Warszawa Gdańska)  

64. 
 Linia kolejowa nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica 

państwa)   

65.  Linia kolejowa nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp.   

66.  Linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją  

67. Linia kolejowa nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów 

68. 
Linia kolejowa E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek 

Sochaczew - Swarzędz
233

  

69.  Linia kolejowa nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno   

70. Linia kolejowa E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II - LCS Terespol
234

  

71.  Linia kolejowa Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)  

72. 

  

Linia kolejowa nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - 
Stare Koźle  

73. 
Linia kolejowa C-E 20 na odcinku Swarzędz - Poznań Franowo - Poznań Górczyn / 

Poznań Główny
235

  

74. Linia kolejowa C-E 59 na odcinku Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki  

75. 
Linia kolejowa nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów 

wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów 

76. 

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz 
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu 

„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz 
modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i 

Chabówka – Nowy Sącz 

77.  Linia kolejowa nr 13, 513 na odcinku Krusze / Tłuszcz - Pilawa   

78. 
 Linia kolejowa nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Wierzchucin - Kościerzyna wraz z 

elektryfikacją  

79. 
 Linia kolejowa nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń 

(granica państwa)   

                                                 
233

 j.w. 
234

 Inwestycja współfinansowana ze środków CEF (rezerwa) 
235

 j.w. 
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80. Linia kolejowa C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków   

81. 
 Linia kolejowa nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - 

Września - Gniezno   

82.  Linia kolejowa nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny   

83. 
 Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji 

górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice   

84. 
  

Linia kolejowa 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim   

85. Linia kolejowa E 75  na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)
236

  

86.  Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock  

87. 
 Linia kolejowa nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż wraz z 

elektryfikacją odcinka Piła - Krzyż  

88. 
Linia kolejowa nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - 

Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej 

89.  Linia kolejowa nr 62, 660 na odcinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd.   

PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU MORSKIEGO I ŚRÓDLĄDOWEGO 

90.  Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m  

91.  Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego  

92. 
 Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w 

Porcie Wewnętrznym w Gdańsku
237

  

93. Przebudowa infrastruktury dostępu kolejowego do Portu Gdynia
238

 

94.  Przebudowa wejścia do portu w Elblągu  

95. 
Poprawa  dostępu kolejowego  

do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu
239

 

96. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk
240

 

97. 
Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w 
niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą 

falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewową 

98. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej 

99. Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni 

100. 
  

Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej Etap II i III - 
odbudowa budowli regulacyjnych – przystosowanie odcinka Odry do III klasy drogi wodnej 

                                                 
236

 Inwestycja współfinansowana ze środków CEF 
237

 j.w. 
238

 Kolejowy projekt dostępu (CEF) 
239

 Kolejowy projekt dostępu (zmiana nazwy projektu i dodanie dostępu do Świnoujścia) - CEF 
240

 Kolejowy projekt dostępu  (nowy projekt do CEF) 
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101. 
  

Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych 
  

102. 
  

Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle 
  

PROJEKTY HORYZONTALNE I MULTILOKALIZACYJNE 

103.  Wdrożenie systemu ERTMS
241

 

104. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami
242

 

105. 
Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie 

wymagań TSI PRM)
243

 

106. Projekt wzmocnienia zasilania trakcyjnego
244

 

107. Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
245

 

108. Krajowy System Zarządzania Ruchem
246

 

OBWODNICE
247

 

109. 
DK15 

Budowa obwodnicy Brodnicy 

110. 
DK15 

Budowa obwodnicy Inowrocławia 

111. 
DK8 

Budowa obwodnicy Wielunia 

112. 
S11 

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego 

113. 
S11 

Budowa obwodnicy Jarocina 

114. 
DK 50/79 

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii 

115. 
DK16 

Budowa obwodnicy Olsztyna 

116. 
DK 33/46 

Budowa obwodnicy Kłodzka 

117. 
DK 46/41 

Budowa obwodnicy Nysy 

118. 
DK20 

Budowa obwodnicy Kościerzyny 

                                                 
241

 Projekt horyzontalny 
242

 Kolejowy projekt multilokalizacyjny 
243

 j.w. 
244

 j.w. 
245

 j.w. 
246

 Projekt horyzontalny CEF 
247

 Projekty dot. budowy obwodnic na drogach krajowych ujęte w projekcie Zał. Nr 6 do PBDK 2011-2015 (uwzg. również 
projekty "małe", ale wymagające poddania SOOŚ) 
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119. 
DK28 

Budowa obwodnicy Sanoka 

POZOSTAŁE 

120. Budowa II linii metra w Warszawie 

121. Projekty dotyczące transportu publicznego w miastach 

 
 

2. Sektor energetyki 
 

Lp. Nazwa projektu 

1.  
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) 

2.  
Budowa dwutorowego ciągu przesyłowego 400 kV Grudziądz – Jasiniec – Pątnów (PSE 

S.A.) 

3.  
Budowa linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm i 

stacji 400/110 kV Lublin Systemowa (PSE S.A.) 

4.  Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna (PSE S.A.) 

5.  Budowa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew (PSE S.A.) 

6.  Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Pelplin wraz z budową stacji Gdańsk Przyjaźń (PSE S.A.) 

7.  
Budowa sieci gazowej Budowa gazociągu Kosakowo - Bydgoszcz o długości 421,9 km. 

(Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.) 

8.  
Budowa sieci gazowej Budowy gazociągu Kościerzyna - Olsztyn o długości 304,5 km. 

(Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.) 

9.  
Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa istniejącego magazynu PMG 
Wierzchowice od wielkości 1 200 mln m3 do ok. 2 000 mln m3 pojemności czynnej 

(przyrost o 800 mln m3)(Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. / PGNiG S.A.) 

10.  
Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa magazynu KPMG Mogilno. 

Zwiększenie pojemności roboczej magazynu od ok. 570 mln m3 do 800 mln m3 (przyrost o 
230 mln m3) (Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. / PGNiG S.A.) 

11.  
Budowa sieci gazowej Budowa gazociągu podmorskiego Kosakowo – Gdańsk o długości 

56,5 km wraz z węzłami gazowymi i punktem przeładunkowym. (Pomorska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o. o.) 

12.  

Budowa i modernizacja sieci gazowej Budowa i modernizacja gazociągu Tworzeń – 
Łagiewniki na terenie miast Dąbrowa Górnicza, Będzin, Piekary Śląskie, i Bytom o łącznej 
długości 39,2 km. Budowa dwóch Stacji Redukcyjno Pomiarowych (Górnośląska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o. o.) 

13.  Gazociąg Czeszów -Kiełczów  (GAZ-SYSTEM) 

14.  Gazociąg Zdzieszowice -Wrocław (GAZ-SYSTEM) 

15.  
Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle-Tworóg Odcinek  Zdzieszowice-Kędzierzyn 

Koźle, Odcinek  Tworóg-Kędzierzyn Koźle (GAZ-SYSTEM) 

16.  Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM) 

17.  Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM) 

18.  Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 

19.  
Gazociąg Mory-Wola Karczewska-Rembelszczyzna Odcinek  Mory-Wola Karczewska 

Odcinek  Rembelszczyzna-Mory (GAZ-SYSTEM) 
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20.  Gazociąg Tworóg - Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 

21.  Gazociąg Leśniewice - Łódź (GAZ-SYSTEM) 

22.  Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu (Polskie LNG S.A.) 

23.  
Termomodernizacja budynków (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach) (Lasy 

Państwowe) 

 

 

11.3. Lista partnerów 

Do uzupełnienia na końcowym etapie prac nad programem. 


