
■ Ile pieni´dzy Unia Europejska przeznaczy dla Polski w latach
2007-2013?

– W tych latach Polska uzyska z Unii Europejskiej ponad
72 mld euro z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz na rozwój obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. To olbrzymia kwota. Dlatego musimy być dobrze
przygotowani do absorpcji tych środków. Ministerstwo opra-
cowało wstępny projekt Narodowej Strategii Spójności 2007-
-2013. Dokument ten określa kierunki wykorzystania unijnych
środków oraz podstawy systemu ich wdrożenia. Obecnie kon-
sultujemy dokument z różnymi środowiskami gospodarczy-
mi, organizacjami pozarządowymi, uczestniczymy w regio-
nalnych konferencjach, na których rozmawiamy także
o przygotowywanych przez samorządy regionalnych progra-
mach operacyjnych. Chcemy, żeby wszyscy mieli wpływ
na ostateczny kształt dokumentu. W Narodowej Strategii Spój-
ności zaproponowaliśmy podział środków w ramach 16 regio-
nalnych programów operacyjnych i sześciu programów kra-
jowych. Najwięcej środków – ok. 21 mld euro – zostanie
przekazanych na realizację PO Infrastruktura i Środowisko.
Będziemy także wspierać podniesienie konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. W ramach PO Konkurencyjna Gospodarka
finansowane będą inwestycje za ponad 7 mld euro. Jednocze-
śnie zamierzamy wspierać aktywną politykę na rynku pracy,
inwestować w edukację i zatrudnienie. Na realizację PO Ka-
pitał Ludzki zaplanowaliśmy ok. 8 mld euro.

■ Jakà rol´ we wdra˝aniu funduszy strukturalnych do tej pory
pe∏ni∏y banki? 

– W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 banki
odgrywają znaczącą rolę na etapie wdrażania funduszy. In-
stytucje te udzielają gwarancji wykonawcom większych pro-
jektów, oferują kredyty inwestycyjne przedsiębiorcom i sa-
morządom terytorialnym, którym udzielono dotacje, oferują
finansowanie pomostowe wszystkim wykonawcom projek-
tów. Jak pokazują doświadczenia z działaniem 2.3 SPO
WKP, ponad 74 proc. poprawnie przygotowanych i zaakcep-
towanych wniosków przygotowano przy udziale banków.
Bankowi specjaliści biorą udział w panelach ekspertów, ko-
misjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących.
Banki prowadzą akcję informacyjną i oferują doradztwo dla
swoich klientów w zakresie funduszy unijnych. Ważną rolę
w systemie pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, który ope-
ruje budżetowymi środkami na prefinansowanie projektów
oraz obsługuje Fundusz Poręczeń Unijnych i udziela kredy-
tów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. 

■ Co powinny zrobiç banki, aby usprawniç wdra˝anie funduszy
strukturalnych?

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego widzi w bankach po-
ważnego partnera i sojusznika w opracowywaniu nowego sys-
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temu wdrażania. Skorzystaliśmy już
z wielu uwag środowiska bankowego
przy wdrażaniu programu naprawczego
usprawniającego procedury w obecnym
okresie programowania. Skorzystamy
także z porad, przygotowując system
na lata 2007-2013. Prowadzimy konsul-
tacje ze środowiskiem bankowym.
Współpracujemy z grupą roboczą Związ-
ku Banków Polskich. Odbyło się już kil-
ka konferencji, podczas których dysku-
towaliśmy o roli banków w kolejnym
okresie wdrażania funduszy unijnych.
Cieszy mnie chęć środowiska do współ-
tworzenia nowego systemu oraz jego go-
towość do udziału w procesie wdrażania,
monitoringu i ewaluacji.

■ W jaki sposób rzàd mo˝e umocniç ro-
l´ banków w systemie wdra˝ania funduszy
strukturalnych? 

– Obecnie i w przyszłości banki mogły-
by występować jako instytucje wdraża-
jące działania, zwłaszcza te dotyczące
dotacji dla przedsiębiorstw, a także ja-
ko instytucje udzielające kredytów
i gwarancji, współpracujące z fundu-
szami poręczeniowymi i pożyczkowy-
mi dla mikroprzedsiębiorców. Pamię-
tajmy, że do wykorzystania środków
z Unii Europejskiej konieczna jest akty-
wizacja olbrzymich środków prywat-

nych. Banki będą podstawowym part-
nerem finansowym dla samorządów te-
rytorialnych. Ponad połowa środków
Narodowej Strategii Spójności przezna-
czona będzie na inwestycje infrastruk-
turalne, a samorządy muszą mieć za-
bezpieczone współfinansowanie.
Znaczna część ich wkładu własnego po-
chodzić będzie z kredytu bankowego.
Rozważyć należy również powierzenie
bankom oceny techniczno-ekonomicz-
nej przedsięwzięć. Merytoryczny wy-
bór projektów zależeć będzie od strate-
gicznych celów rozwoju przyjętych
przez województwa i rząd. Technicz-
no-ekonomiczna kwalifikacja projek-
tów powinna mieć możliwie obiektyw-
ny charakter. Banki, zwłaszcza te, które
zaangażują w przedsięwzięcia swój ka-
pitał, są dobrymi wykonawcami takiej
kwalifikacji.

■ Jakie sà mo˝liwoÊci efektywnej ab-
sorpcji Êrodków pochodzàcych z funduszy
strukturalnych?

– Na początku listopada ub.r. (początek
działalności nowego rządu), mieliśmy wy-
korzystanych ogółem 1,5 mld zł, na ko-
niec roku – 2,5 mld zł. Według danych
za luty 2006 r., kwota ta wynosiła już bli-
sko 3 mld zł. Jak widać, nastąpiło znacz-
ne przyspieszenie wydatkowania unijnych

środków. Jest to efekt wprowadzonego
przez rząd programu naprawczego. 

■ Jaki jest harmonogram wykorzysta-
nia Êrodków z UE na ten rok – o ile wzro-
Ênie wykorzystanie pieni´dzy pochodzàcych
z Unii w stosunku do lat 2004-2005?

– W ubiegłym roku z Unii Europejskiej
wpłynęło do Polski 600 mln euro. W tym
roku musimy przyspieszyć – planujemy
wykorzystać 3,1 mld euro. To cel ambit-
ny, ale osiągalny. Jego realizacja będzie
wymagała dużego wysiłku ze strony
wszystkich instytucji zaangażowanych
w proces wdrażania unijnych środków.
Jeśli się uda, to do końca 2006 r. wzięli-
byśmy ponad 43 proc. wszystkich unij-
nych pieniędzy przyznanych Polsce
na latach 2004-2006. W kolejnych
dwóch latach będziemy musieli wydać
kwotę ok. 4,9 mld euro. 

Autorka i wspó∏autorka wielu publikacji i artyku-
∏ów (m.in.: „W trosce o prac´. Raport o rozwoju
spo∏ecznym. Polska 2004”, „Poland: A New
Accountability Framework for Human Resour-
ces Development Programmes”, „Regionalne
fundusze inwestycyjne. Przewodnik”). By∏a
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicz-
nego oraz cz∏onkiem Association Internationale
des Sociologues de Langue Fran˜aise. Zna 
j´zyk angielski i francuski. 

Rozmowa w BANK-u

Centrum Prawa Bankowego i Informacji dzia∏a na rynku us∏ug szkoleniowych od 1999 r. Adresatami organizowanych
przez Centrum szkoleƒ, konferencji i seminariów sà banki, firmy mi´dzybankowe oraz inne instytucje finansowe. Ofero-
wane szkolenia dotyczà najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej bankowoÊci i zwiàzane sà mi´dzy innymi z: prawnà
obs∏ugà banku, dzia∏alnoÊcià kredytowà, Nowà Umowà Kapita∏owà, tzw. „ustawà antylichwiarskà” zarzàdzaniem ry-
zykiem bankowym, outsourcingiem, operacjami bankowymi, przeciwdzia∏aniem praniu pieni´dzy.

CPBiI wspó∏pracuje z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, majàcymi specjalistyczne przygotowanie merytorycz-
ne, a tak˝e z przedstawicielami najwa˝niejszych instytucji ˝ycia publicznego. 

CPBiI organizuje szkolenia w trybie otwartym i na zamówienie. Ka˝de z oferowanych przez CPBiI szkoleƒ mo˝e zostaç
specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb, zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
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