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Programy wdrażane są zgodnie 
z wymogami donatora. Oznacza 
to, że projekty wybrane do dofi -

nansowania powinny być zgodne z po-
litykami Wspólnoty w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju, środowiska, kon-
kurencji, zamówień publicznych oraz 
społeczeństwa informacyjnego. Priory-
tety unĳ ne widoczne są w charakterze 
oferowanego wsparcia, ale także w pro-
cedurach. 

Defi nicja rozwoju 
zrównoważonego 

Zrównoważony rozwój łączy postęp go-
spodarczy z poszanowaniem przyrody 
i rozwojem społecznym, stwarzając lep-
sze perspektywy dla przyszłych pokoleń. 
Rozwój taki oznacza, że wzrost gospo-
darczy następuje równolegle ze zwięk-
szaniem spójności społecznej (w tym 

zmniejszaniem rozwarstwienia społecz-
nego, wyrównywaniem szans, przeciw-
działaniem marginalizacji i dyskrymina-
cji), a także oznacza podnoszenie jakości 
środowiska naturalnego, m.in. poprzez 
ograniczanie szkodliwego wpływu pro-
dukcji i konsumpcji na stan środowiska 
i ochronę zasobów przyrodniczych.
Zasady zrównoważonego rozwoju:
1.  Zachowanie możliwości odtwarzania 

się zasobów odnawialnych.

Czy inwestycje 
zapewnią Polsce 

zrównoważony rozwój?
IZABELA KRASOWSKA

Polskie programy rozwoju społeczno-gospodarczego zasilane środkami unĳ nymi 
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 (NSS) przyniosą 
inwestycje w infrastrukturę rzędu 90 mld euro. Wszyscy oczekujemy poprawy 
infrastruktury, głównie transportowej, to jednak przyniesie stratę dla środowiska 
naturalnego. Jak znaleźć balans?

Baranów Sandomierski – późnorenesansowy zamek zwany Małym Wawelem
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2.  Efektywne użytkowanie zasobów 
nieodnawialnych i dążenie do ich 
zastępowania substytutami.

3.  Stopniowe eliminowanie z procesów 
gospodarczych oraz z innych zasto-
sowań substancji niebezpiecznych 
i toksycznych.

4.  Ograniczanie uciążliwości dla środo-
wiska i nie przekraczanie granic wy-
znaczonych jego odpornością.

5.  Stała ochrona i odtwarzanie, jeżeli ist-
nieje taka możliwość, różnorodności 
biologicznej na czterech poziomach: 
krajobrazowym, ekosystemowym, 
gatunkowym i genowym.

6.  Tworzenie podmiotom gospodar-
czym warunków do uczciwej konku-
rencji w dostępie do ograniczonych 
zasobów i możliwości odprowadza-
nia zanieczyszczeń.

7.  Uspołecznienie procesów podejmo-
wania decyzji dotyczących zwłaszcza 
lokalnego środowiska.

8.  Dążenie do zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa ekologicznego jed-
nostkom ludzkim, rozumianego jako 
tworzenie warunków sprzyjających 
zdrowiu fi zycznemu, psychicznemu 
i społecznemu.

Jakie inwestycje 
w najbliższych latach?

Co do zakresu oferowanego wsparcia 
w programach operacyjnych, można 
przyjąć, że skoro zgodny jest ze zrów-
noważonymi celami funduszy euro-

pejskich, to zapewnia zrównoważony 
rozwój. Oczywiście istota sprawy tkwi 
także w przyjętym podziale nakładów 
fi nansowych na programy, a także na 
poszczególne priorytety w programach. 
Trzeba przyznać, że każda z wymie-
nionych we wstępie zasad zrówno-
ważonego rozwoju znajduje odbicie 
w programach infrastrukturalnych 
NSS, tj. Infrastruktura i Środowisko, 
Innowacyjna Gospodarka, Rozwój 
Polski Wschodniej oraz 16 regio-
nalnych programach operacyjnych. 
Najistotniejsze z punktu widzenia 
rozważań są: program krajowy Infra-
struktura i Środowisko oraz regionalne 
programy, które w znacznym stopniu 
włączone są w ochronę środowiska 
naturalnego i dbałość o stabilność 
klimatu, a także w kwestie spójności 
społecznej. Instrumenty te najwy-
datniej pozwalają naszemu krajowi 
realizować zobowiązania akcesyjne 
w zakresie ochrony środowiska, choć 
są daleko niewystarczające z uwagi na 
ogrom potrzeb inwestycyjnych w tym 
zakresie i zapóźnienia Polski.
Realizacja programów obudowana jest 
wieloma wskaźnikami produktu i oddzia-
ływania o wymiarze środowiskowym. 
Inwestycje w ramach programów NSS 
uwarunkowane są zapewnieniem właś-
ciwej jakości środowiska naturalnego:
n  jako jeden z warunków lokalizacji 

nowych inwestycji;
n  osiągnięcie norm środowiskowych 

wymaganych przez UE (jakość wody, 
powietrza, utylizacja odpadów);

n  zachowanie obszarów o wysokich 
wartościach krajobrazowych i przy-
rodniczych;

n  minimalizowanie negatywnego wpły-
wu inwestycji transportowych, klęsk 
naturalnych i awarii technologicz-
nych;

n  ograniczanie emisji gazów cieplarnia-
nych;

n  oszczędność energii;
n  ekoinnowacje.

Program Infrastruktura 
i Środowisko (PO IŚ) 

Jest on zasilany środkami z Funduszu 
Spójności (22,17 mld euro) oraz Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR – 5,73 mld euro). Powinien 
wygenerować inwestycje na kwotę 37,5 
mld euro, przy uwzględnieniu montażu 
fi nansowego w projektach środkami 
budżetu państwa i benefi cjentów. Zy-
ska duża infrastruktura w sześciu sekto-
rach gospodarki: ochrona środowiska, 
transport, energetyka, kultura, ochrona 
zdrowia i szkolnictwo wyższe.
Prośrodowiskowe priorytety dla zrów-
noważonego rozwoju w PO IŚ to: ra-
cjonalna gospodarka odpadami, gospo-
darka wodno-ściekowa, rekultywacja, 
ochrona wód, powierzchni ziemi i po-
wietrza, utrzymanie bioróżnorodności, 
przeciwdziałanie katastrofom natural-
nym (jak powódź), zarządzanie ochro-
ną środowiska w przedsiębiorstwach 
(zmniejszanie emisji zanieczyszczeń), 

Szydłowiec – dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny
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transport przyjazny środowisku (szy-
nowy, wodny, systemy intermodalne), 
zmniejszenie oddziaływania sektora 
energetyki na środowisko (m.in. od-
nawialne źródła energii, efektywność 
energetyczna), ekoturystykę. 
Priorytety społeczne to: rozwój infra-
struktury kultury i ochrona dziedzictwa 
narodowego, poprawa bazy lecznictwa 
wysokospecjalistycznego oraz inwestycje 
w bazę dydaktyczną szkół wyższych.
Wydatki w ramach PO IŚ na działania 
sprzyjające zrównoważonemu rozwo-
jowi (szacunki własne) wyniosą oko-
ło 21 mld euro, z czego 15 mld euro 
pochodzić będzie z funduszy unĳ nych. 
To oznacza, że połowa alokacji będzie 
przeznaczona na działania równowa-
żące, druga połowa zaś na inwestycje 
ukierunkowane stricte na rozwój go-
spodarczy, które często niosą za sobą 
szkody dla środowiska naturalnego (jak 
np. budowa autostrad, ropociągów, sie-
ci elektrycznych).
Inwestycje o zasięgu lokalnym i re-
gionalnym czynione w ramach 16 re-
gionalnych programów operacyjnych 
mają sięgnąć kwoty prawie 24 mld 
euro (16,5 mld euro z EFRR). Tutaj 
także wspiera się ochronę środowiska, 
m.in. gospodarkę odpadami i wodno-
ściekową, zapobieganie zagrożeniom 
środowiska, ochronę wód, powierzchni 
ziemi i powietrza, odnawialne źródła 
energii i efektywność energetyczną, 
ekologiczny transport miejski (szynowy, 
ścieżki rowerowe), czyste technologie 
w przedsiębiorstwach (MŚP). 
W regionach także czynione są in-
westycje w infrastrukturę społeczną 

dla rozwoju edukacji i nauki, kultury 
i ochrony zdrowia. Ponadto doko-
nywane są działania rewitalizacyjne 
w skupiskach miejskich. To są działa-
nia równoważące inwestycje w pozo-
stałe obszary RPO, jak np. transport 
drogowy, sieci elektryczne, przygoto-
wanie terenów pod działalność go-
spodarczą. Nakłady na bezpośrednią 
ochronę środowiska wynoszą około 
11 proc. alokacji i tyle samo na infra-
strukturę społeczną. Najwięcej środ-
ków przeznacza się na transport (27 
proc.), rozwój przedsiębiorczości i in-
nowacje (24 proc.).

Rozwój Polski Wschodniej 

Przyniesie inwestycje o wartości 3 mld 
euro. W ramach tego instrumentu 
wspierane będą działania o charakterze 
ponadregionalnym niwelujące cechy 
peryferyjności regionów, jak powiąza-
nia komunikacyjne pomiędzy woje-
wództwami i dostępność do sieci mię-
dzynarodowych, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Ponadto ogromne 
wsparcie dotyczy rozwoju przedsiębior-
czości i innowacyjności w gospodarce 

poprzez nakłady na przygotowanie 
terenów pod inwestycje, na wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, uczelni 
wyższych, infrastruktury wystawienni-
czej i kongresowej, rozwoju turystyki, 
a także na transport miejski.
Cel główny programu to „Przyspiesze-
nie tempa rozwoju społeczno-gospo-
darczego Polski Wschodniej w zgodzie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju”. 
Działania stricte równoważące w pro-
gramie to: proekologiczne rozwiąza-
nia w systemach miejskiego transportu 
zbiorowego (m.in. sieci szynowe, syste-
my „Park & Ride” oraz „Bike & Park”), 
a ponadto promowanie zrównoważo-
nego rozwoju turystyki oraz rozwój tu-
rystyki rowerowej.

Innowacyjna Gospodarka 

Program ten skupia się na działaniach 
w obszarach: badania i rozwój, inno-
wacje, technologie informacyjne i ko-
munikacyjne, oferując prawie 10 mld 
euro na dotacje. Za działania sprzyjają-
ce zrównoważonemu rozwojowi moż-
na uznać: wsparcie badań naukowych 
i ich wdrożeń do gospodarki, które 
często skierowane są na zrównowa-
żone zarządzanie zasobami naturalny-
mi, ponadto wsparcie zmian wzorców 
produkcji i konsumpcji, tworzenie 
parków przemysłowych i technologicz-
nych sprzyjających ekoinnowacjom, 
a także fi nansowanie inwestycji w tu-
rystykę opartą na walorach przyrodni-
czych. Kryteriami oceny merytorycz-
nej wniosków są m.in.: udostępnianie 
publicznie informacji dotyczących 
celów oraz wyników realizacji polityki 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
przyczynianie się do zmiany wzorców 
produkcji i konsumpcji na sprzyjające 
realizacji zasad zrównoważonego roz-
woju, uwzględnianie kryteriów środo-
wiskowych podczas realizacji zakupów 
oraz współpracy z podwykonawcami, 
uwzględnianie aspektów ochrony śro-
dowiska w rachunkowości, realizacja 

IZABELA KRASOWSKA
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dok-
torantka Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Jako pracownik samorządowy zajmowała się rozwojem lo-
kalnym, informacją europejską i przygotowaniem samorządu do absorpcji 
środków unĳ nych na lata 2004–2006. Od kilku lat pracuje w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego (wcześniej MGiP), gdzie zajmuje się programowa-
niem i wdrażaniem wsparcia rozwoju kraju i regionów z funduszy unĳ nych 
w latach 2007–2013. Autorka wielu artykułów o polityce regionalnej i wdra-
żaniu funduszy UE w Polsce, ukazujących się m.in. w kwartalnikach Związku Województw RP 
oraz Związku Powiatów RP. 
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polityki równych szans w zakresie za-
trudnienia.

Dylematy inwestycyjne

Trzeba mieć świadomość, że nawet 
inwestycje prośrodowiskowe mogą 
przynieść zagrożenia dla środowiska. 
Na przykład budowa oczyszczalni ście-
ków może negatywnie oddziaływać na 
bioróżnorodność w przypadku lokali-
zacji inwestycji na terenach o dużych 
walorach przyrodniczych. Zabudo-
wa hydrotechniczna w dolinach rzek 
chroniąca przed powodziami zagraża 
ekosystemowi wodnemu. Budowa li-
nii kolejowej może stanowić barierę 
ekologiczną, wprowadzać uciążliwy 
hałas. Farma wiatrowa dająca zieloną 
energię jest uciążliwa, jeżeli działa na 
trasie przelotu ptaków oraz w pobliżu 
ich miejsc koncentracji. Przygotowa-
nie parków przemysłowych też zabie-
ra obszar przyrodzie. Wobec takich 
dylematów inwestycyjnych decyduje 
dobór kryteriów oceny, a ponadto 
niezbędna jest indywidualna ocena 
każdego projektu.

Aspekty oceny i wyboru 
projektu

Każdy projekt inwestycyjny badany jest 
pod kątem oddziaływania na środowi-
sko i uspołecznienia procesów podej-
mowania decyzji dotyczących lokalne-
go otoczenia. Instrumentem oceny są 
między innymi odpowiednie pozwo-
lenia wraz z raportem oddziaływania 
na środowisko oraz informacje zawarte 
w studium wykonalności lub biznes-
planie. Jeśli aspekt środowiskowy jest 
elementem dominującym z punktu 
widzenia przyczyn realizacji projek-
tu i efektów, które przyniesie, projekt 
może liczyć na uzyskanie dodatkowe-
go punktu w ocenie merytorycznej. 
Wnioskodawca może liczyć na dodat-
kowy punkt w ocenie także, gdy po-
zytywny wpływ na środowisko będzie 
efektem pobocznym, a nie głównym. 
Ocena projektu odbywa się na podsta-
wie kryteriów wyboru projektów opra-
cowanych dla poszczególnych działań, 
przyjmowanych przez komitety moni-
torujące po konsultacjach społecznych. 
Część z nich ma charakter punktowy, 
pozostałe 0-1, których niespełnienie 
powoduje odrzucenie wniosku (na 

przykład efektywność energetyczna 
proponowanych rozwiązań technicz-
nych lub brak wpływu na efektywność 
energetyczną). Inwestycje w progra-
mach są prowadzone z dbałością 
o środowisko naturalne, co widoczne 
jest w kryteriach wyboru projektów, 
z których wynika, że niedozwolone jest 
współfi nansowanie projektów, które 
negatywnie oddziałują na potencjalne 
obszary Natura 2000, ponadto inwe-
stycje muszą być w pełni zgodne z po-
stanowieniami dyrektywy OOŚ, siedli-
skowej i ptasiej. Nieprawidłowo prze-
prowadzone postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania inwestycji na 
środowisko stanowi podstawę do od-
rzucenia wniosku. Ponadto zasadą jest 
wykonywanie analizy wielu wariantów 
inwestycji dla wyboru najwłaściwszego 
z punktu widzenia uzyskania efektu 
gospodarczego i ekologicznego, przy 
najniższym koszcie dla społeczeństwa.
W przypadku inwestycji, które mogą 
mieć negatywny wpływ na środowisko, 
realizowane są działania mitygacyjne 
oraz kompensacyjne mające na celu 
jego ograniczenie, m.in.: 
n  prawidłowe zabezpieczenie tech-

niczne sprzętu i placu budowy, 
w tym zwłaszcza w miejscach, gdzie 
zewnętrzne oddziaływania mogą 
spowodować nieodwracalne zmiany 
warunków siedliskowych w lokalnym 
ekosystemie;

n  stosowanie odpowiednich technolo-
gii, materiałów i rozwiązań konstruk-
cyjnych;

n  dostosowanie terminów prac do 
okresów lęgowych/rozrodu zwierząt;

n  maskowanie elementów zaburzają-
cych harmonię krajobrazu;

n  odtwarzanie zniszczonych siedlisk 
w miejscach zastępczych;

n  sztuczne zasilanie osłabionych popu-
lacji zwierząt;

n  tworzenie alternatywnych połączeń 
przyrodniczych i tras wędrówek 
zwierząt, ptaków i płazów.

Przedsięwzięcia wybierane są do 
wsparcia w konkursach, ale także po-
zakonkursowo jako tzw. projekty indy-
widualne – inwestycje o charakterze 
kluczowym dla rozwoju kraju (PO IŚ) 
i regionów (RPO). Lista kluczowych 
przedsięwzięć jest konsultowana spo-
łecznie, co także sprzyja realizacji za-
sady zrównoważonego rozwoju. Pro-
gramy operacyjne oparte są także na 
szerokich konsultacjach społecznych, 
w których organizacje ekologiczne były 
bardzo aktywne. Ponadto przeprowa-
dzono oceny oddziaływania na środo-
wisko wszystkich programów operacyj-
nych na etapie ich projektowania. 
Obowiązkową lekturą dla benefi cjen-
tów są wytyczne ministra rozwoju re-
gionalnego w zakresie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współ-
fi nansowanych z krajowych lub regio-
nalnych programów operacyjnych oraz 
wytyczne do przygotowania inwestycji 
w zakresie środowiska współfi nanso-
wanych przez Fundusz Spójności i Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego w latach 2007–2013, w których 
znajdują się wskazówki, jak prawidło-
wo przygotować dokumentację aplika-
cyjną.  n

Liw – gotycki zamek książęcy wzniesiony w XV wieku
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