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Pani Minister, rozpoczął się drugi rok 
obowiązywania nowej perspektywy 
finansowej. Jak ocenia Pani stan przy-
gotowania naszego kraju do wykorzy-
stania środków na lata 2007–2013?
Warto pamiętać, że Polska jest najwięk-
szym beneficjentem funduszy w tej per-
spektywie finansowej, więc negocjacje 
Narodowej Strategii Spójności i progra-
mów operacyjnych z Komisją Europejską 
trwały relatywnie długo. Komisja uważ-
nie przyglądała się naszym programom, 
bo od tego, w jaki sposób wykorzystamy 
fundusze, w znacznej mierze będzie za-
leżał kształt polityki spójności po 2013 r. 
Gdy spojrzymy na kalendarz, rzeczywi-
ście upłynął nam już pierwszy rok per-
spektywy finansowej 2007–2013. Pod 
koniec 2007 r. uruchomiliśmy Kapitał 
Ludzki. W lutym br. startuje Innowa-
cyjna Gospodarka. Pierwsze konkursy 
w programie Infrastruktura i Środowisko 
są przewidziane na marzec. Ruszyły też 
pierwsze programy regionalne: śląski 
i małopolski. W najbliższych miesiącach 
wystartują kolejne programy krajowe 
i regionalne. Orientacyjny harmono-
gram uruchomiania poszczególnych 
działań jest dostępny na stronach inter-
netowych ministerstwa, najwięcej dzia-
łań ruszy na przełomie II i III kwartału. 
W tej chwili dopinane są prace nad 
dokumentami niezbędnymi do urucho-
miania programów. Wszystkie instytucje 
będą też poddane tzw. audytowi zgod-
ności, czyli ocenie instytucji pod kątem 
gotowości do wdrażania. 

Czy ubiegłoroczne wybory parlamen-
tarne opóźniły ten proces?
Niewątpliwie tak. Zmiany na kluczo-
wych stanowiskach sprawiły, że prace 
nie przebiegały w takim tempie jak po-
winny. Nieprawdą jest jednak to, że do 
opóźnień przyczyniły się zmiany w kon-
traktach wojewódzkich. Chcę podkre-

ślić, że kontrakty nie były potrzebne do 
tego, by uruchomić konkursy czy podpi-
sywać umowy z projektodawcami, na-
tomiast są niezbędne do tego, by mogły 
ruszyć płatności w programach regional-
nych. Poza tym zmiany w kontraktach 
były konieczne. Samorządy nie chciały 
ich zatwierdzić w kształcie zapropono-
wanym przez poprzednie kierownictwo 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Czy Pani zdaniem podział środków 
unijnych na poszczególne programy 
operacyjne jest optymalny?
Nigdy nie ukrywałam, że obecny po-
dział unijnych funduszy nie wzbudza 
mojego entuzjazmu, w szczególności 
jeśli chodzi o wielkość środków prze-
znaczonych na realizację regionalnych 
programów operacyjnych. Uważam, że 
więcej środków powinno zostać udo-
stępnionych samorządom województw. 
Jednak pieniądze są już rozdzielone i nie 
ma mowy o zmianach alokacji między 
programami. To wymagałoby wznowie-

nia negocjacji z Komisją Europejską. Tak 
więc do regionów, wliczając regionalny 
komponent Kapitału Ludzkiego, trafi 
jedna trzecia środków.

Czy dotychczasowe wykorzystanie 
funduszy z okresu 2004–2006 jest 
zdaniem Pani Minister zadowalające?
Muszę przyznać, że gdy obejmowałam 
stanowisko ministra rozwoju regionalne-
go, byłam pełna obaw, czy rzeczywiście 
uda nam się wykorzystać wszystkie pie-
niądze przyznane Polsce na lata 2004–
2006. Przypomnę, że mówimy o kwocie 
ponad 12,8 mld euro, z czego 8,6 mld 
euro z funduszy strukturalnych musi być 
rozliczone do końca 2008 roku, a 4,2 
mld euro z Funduszu Spójności może-
my wydawać do 2010 roku. Moje naj-
większe zaniepokojenie budził i nadal 
budzi program Rybołówstwo. Program 
ten od początku był źle skonstruowa-
ny, potem Ministerstwo Rolnictwa oraz 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej nie 
mogły dojść do porozumienia, kto od-
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powiada za zarządzanie programem, co 
także doprowadziło do opóźnień w wy-
datkowaniu środków. Efekt jest taki, że 
Rybołówstwo jest programem, w któ-
rym wciąż notujemy najniższy poziom 
płatności. Niemniej jednak moim zda-
niem poziom wykorzystania funduszy 
strukturalnych z okresu 2004–2006 jest 
zadowalający. Do końca 2007 roku wy-
płaciliśmy beneficjentom 22,47 mld zł, 
czyli 72,7 proc. dostępnej alokacji. 

Jak ocenia Pani przygotowanie pol-
skich regionów do wykorzystania fun-
duszy UE?
Trwają przygotowania do przeprowadze-
nia tzw. audytów zgodności, potwierdza-
jących gotowość regionalnych instytucji 
do sprawnej obsługi unijnych funduszy. 
Podpisaliśmy już kontrakty wojewódzkie, 
które umożliwią przekazanie regionom 
środków na rozpoczęcie regionalnych 
programów. Niektóre województwa nie 
czekały na podpisanie dokumentów – re-
gionalne programy ruszyły już w woje-
wództwie śląskim i małopolskim. W lutym 
dołączy do nich jeszcze kilka regionów. 
Wierzę, że samorządy bardzo dobrze po-
radzą sobie z wykorzystaniem funduszy 
europejskich. Dowodem na to są dotych-
czasowe efekty wdrażania Zintegrowa-
nego Programu Rozwoju Regionalnego, 
którego największym beneficjentem są 
właśnie samorządy. Radzą sobie bardzo 
dobrze. Wg stanu na koniec stycznia 
2008 roku poziom płatności w ZPORR 
wynosił 77,24 proc.

Jakie cele stawia Pani przed sobą w tej 
kadencji?
Po pierwsze, maksymalne wykorzy-
stanie funduszy strukturalnych z per-

spektywy finansowej 2004–2006 oraz 
Funduszu Spójności do 2010 r. Po 
drugie, sprawne i, co bardzo ważne, 
efektywne wykorzystanie funduszy 
europejskich na lata 2007–2013. Czę-
sto zapominamy o tym, że liczy się nie 
tylko tempo wydatkowania funduszy, 
ale także skuteczność tego wydat-
kowania. Po trzecie, zaangażowanie 
w debatę nad kształtem europejskiej 
polityki spójności po 2013 r.

Jakie są najważniejsze zadania resortu 
na najbliższe miesiące?
W tej chwili zależy nam na jak naj-
szybszym uruchomieniu programów 
operacyjnych. Pracujemy nad doku-
mentami niezbędnymi do rozpoczęcia 
wdrażania. Przed nami również audyt 
zgodności. Wszystkie instytucje muszą 
być do niego należycie przygotowane. 
Musimy także domknąć sprawy związa-
ne z przygotowaniem rozporządzeń do-
tyczących pomocy publicznej. Niektóre 
z nich wymagają notyfikacji do Komisji 
Europejskiej, co może zająć kilka mie-
sięcy. Kolejna rzecz to podpisywanie 
pre-umów z beneficjentami projektów 
kluczowych. Pracujemy także nad no-
welizacją ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju, która ma dopro-
wadzić do większej decentralizacji przy 
zarządzaniu unijnymi funduszami. 

Od początku 2007 roku można już 
realizować projekty niepodlegające 
zasadom pomocy publicznej. Kiedy 
jednak będą mogły ruszyć projekty, 
dla których przewidziana jest pomoc 
państwa?
Jeśli chodzi o regionalne programy ope-
racyjne, to właściwie konkursy mogą 

już ruszać. Najczęstszym rodzajem 
pomocy, jaki będzie występował przy 
programach regionalnych, jest pomoc 
de minimis oraz na nowe inwestycje. 
Rozporządzenia regulujące te kwestie 
weszły w życie w ubiegłym roku. Po-
dobnie jak rozporządzenia dotyczące 
pomocy na szkolenia i doradztwo. Nad 
pozostałymi programami musimy jesz-
cze trochę popracować.

Czy zmiany na listach projektów klu-
czowych spowodują znaczne opóź-
nienia w realizacji kluczowych inwe-
stycji?
Uważam, że weryfikacja list nie wpłynę-
ła na tempo realizacji projektów. Nato-
miast liczę na to, że kolejne weryfikacje, 
które planujemy przeprowadzać co pół 
roku, wpłyną na beneficjentów mobi-
lizująco, jeśli chodzi o przygotowanie 
projektów. Może się bowiem okazać, 
że projekt, który nie będzie przygo-
towywany w odpowiednim tempie, 
wypadnie z listy. Pamiętajmy, że lista 
projektów jest indykatywna, co ozna-
cza, że wskazuje do realizacji pewne 
projekty o charakterze strategicznym, 
natomiast obecność na liście nie daje 
żadnej gwarancji, że projekt uzyska do-
finansowanie. Takiej gwarancji nie daje 
też pre-umowa. Dopiero umowa o do-
finansowanie daje beneficjentowi pew-
ność, że jego projekt uzyska wsparcie 
z funduszy europejskich.

Na ile EURO 2012 zmieni alokację 
środków unijnych? 
Unijne fundusze na lata 2007–2013 
zostały już zaprogramowane. Naro-
dowa Strategia Spójności i programy 
operacyjne są zatwierdzone przez Ko-
misję Europejską i jakakolwiek zmiana 
w podziale środków wymagałaby re-
negocjacji programów z KE. A zatem 
nie będzie żadnych zmian alokacji. 
W kontekście EURO 2012 ważne jest 
natomiast odpowiednie ukierunkowa-
nie środków. Z programu Infrastruktu-
ra i Środowisko sfinansowane zostaną 
inwestycje transportowe – drogowe, 
kolejowe i lotniskowe – które umoż-
liwią dogodne połączenia między 
miastami-organizatorami mistrzostw. 
Bardzo ważne jest także to, jak sa-
morządy województw zdecydują się 
wspierać przygotowania do EURO 
z regionalnych programów operacyj-
nych, np. czy kryteria wyboru zostaną 
tak sformułowane, aby preferować in-
westycje związane z EURO 2012.  n


