


Wyzwania absorpcji - alokacje roczne NPR i NSS
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NPR 2004-2006 – 12, 8 mld euro
NSS 2007-2013 – 67,3 mld euro (269 mld zł)



Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

0,38 % - realnie wydane środki unijne

5,3% - zaliczka Komisji Europejskiej + polskie wydatkowanie

5,0 %  Środki te nie zostały wykorzystane - znajdują się na 

kontach NBP



Rząd nie podpisuje umów 

-  Koniec 2008 r. – zakontraktowane 8,1 mld zł czyli 3,3% alokacji

-  Gdyby kontraktowano w tym tempie nadal, kontraktowanie NSS 

trwałoby 33 lata. Ostatnie umowy podpisano by w 2041 r.



Założenia i wykonanie planu wydatkowania 
Narodowej Strategii Spójności w 2008 r. (mln zł)



„ Znów najtrudniej nam idzie z wielkimi projektami. Polski rząd chce w latach 

2007-2013 zrealizować 245 tzw. strategicznych projektów, jak budowa 

autostrad, oczyszczalni ścieków, ale także szkoleń zawodowych czy rozwoju 

kultury. Choć kończy się drugi z siedmiu lat obecnego budżetu, do tej pory 

otrzymaliśmy z Polski tylko pięć projektów! ”

                                                                                     Danuta Huebner
                                                                                        dla „Dziennika” (15.12.2008)



Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – procent wydanej alokacji w końcu 

kolejnych lat realizacji

Polsce przyznano na NPR 2004-2006  8 631,1 mln euro z funduszy strukturalnych

2005 2006 2007 2008

7,55 %

24 %

38 %

21 %



W 2008 r. nie zakończono Narodowego Programu Rozwoju

-  Mało brakowało a Polska straciłaby 3,85 mld złotych.

-  Dzięki Komisji Europejskiej udało się przesunąć 9% alokacji do 
wydatkowania w roku 2008 na 2009 rok. 

-  Przedłużenie wydatkowania oznacza dodatkowe opóźnienie wdrożenia NSS 
2007-2013



Wykorzystanie środków unijnych przez rząd Donalda Tuska

- Zakończenie NPR  - powolne, przedłużone

- Wdrażanie NSS 2007-2013 - bardzo słabe

- Brak umiejętności prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych

- Brak systemowych rozwiązań prawnych, powolne wdrażanie niezbędnych regulacji 

- Reforma finansów publicznych – zagrożenie rewolucją w systemie wdrażania

- Nieskuteczna administracja – powolne kontraktowanie

- Rząd nie umie prognozować ani zarządzać procesem

- W województwach rządzi PO - wdrażanie RPO powolne

- Fundusze unijne – receptą na kryzys pod warunkiem, że  rząd i województwa będą umiały je 

wydać






