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ROLA RPO W LATACH 2014-2020 NA TLE DZIAŁA Ń 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA  

I POPRAWY JAKO ŚCI ŻYCIA 

THE ROLE OF ROP IN 2014-2020 IN THE CONTEXT  
OF ACTIVITIES RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION  

AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE 

Abstrakt:  Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich stanowiących szansę 
na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego, a także ochrony środowiska, 
dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie  
2014-2020 z kwoty, którą dysponuje Polska w ramach funduszy unijnych, aż 38 % (31,3 mld euro) zostało 
zapisane na poziomie województw, w porównaniu do okresu 2007-2013, kiedy to środki unijne rozdysponowane 
w ramach RPO stanowiły zaledwie 25 % (16,5 mld euro) zapisanej kwoty łącznej. Na działania dotyczące ochrony 
środowiska w ramach RPO na lata 2014-2020 zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Podział środków pomiędzy najsłabiej rozwinięte regiony został dokonany na podstawie 
kryteriów dotyczących: liczby ludności każdego regionu, poziomu zamożności wyliczanego na podstawie 
Produktu Krajowego Brutto (PKB) per capita oraz poziomu bezrobocia w danym województwie przeliczanych     
w stosunku do wartości średnich UE. W obecnym okresie budżetowania w województwie mazowieckim 
obowiązują nowe zasady wsparcia z uwagi na fakt, że województwo to nie jest już zaliczane do najsłabiej 
rozwiniętych regionów. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, czy samorządy w pełni wykorzystują 
dostępne środki unijne na działania środowiskowe, pokazując tym samym skuteczność ich działania. 
Ponadto określenie, w jakim stopniu działania proekologiczne realizowane przez gminy w ostatnich latach 
wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz poziom życia ich mieszkańców. 

Słowa kluczowe: środowisko, fundusze unijne, gmina, RPO 

Wprowadzenie 

Wielkość oraz racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na 
działania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska w dużym stopniu decydują o jakości 
środowiska naturalnego w danym regionie i życiu ich mieszkańców. Dzięki dostępności 
środków unijnych na przestrzeni ostatnich lat Polska osiąga coraz to wyższy poziom 
rozwoju w stosunku do średniej unijnej, ale nadal utrzymuje się wysokie zróżnicowanie 
regionalne. Regionalne Programy Operacyjne pozwalają zmniejszać te dysproporcje oraz 
stanowią szansę na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego,  
a także ochrony środowiska, dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących 
odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie 2014-2020 na poziomie województw 
Polska dysponuje w ramach funduszy unijnych kwotą 31,3 mld euro, z czego na działania 
dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) [1]. W pracy dokonano analizy skuteczności 
wykorzystania środków unijnych z EFRR w ramach RPO na działania środowiskowe  
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w poszczególnych województwach oraz wpływu realizowanych inwestycji na jakość życia 
ich mieszkańców, biorąc pod uwagę etap zaawansowania prac. 

Alokacja środków finansowych dotyczących ochrony środowiska w ramach 16 RPO  

W kolejnym już okresie budżetowania unijnego na lata 2014-2020 najistotniejszym 
instrumentem polityki regionalnej są Regionalne Programy Operacyjne, które spajają 
zadania realizowane przez jednostki samorządowe w ramach funduszy Unii Europejskiej. 
Zgodnie z prawem wspólnotowym, programy operacyjne dla poszczególnych województw 
są przygotowywane przez państwo i regiony, a następnie przedstawiane Komisji 
Europejskiej i negocjowane. Zawierają one szczegółowo określone priorytety i działania, 
wyznaczone na podstawie celów tematycznych, jakie mają zostać zrealizowane z funduszy 
przyznanych w ramach pomocy unijnej. W odniesieniu do ochrony środowiska cel 
tematyczny obejmuje zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami [1]. 

 

 
Rys. 1. Regionalny PKB na jednego mieszkańca wyrażony jako procent średniej dla UE-27 (opracowano na 

podstawie [3]) 

Fig. 1. Regional Gross domestic product per inhabitant as a percentage of the EU-27 average (based on [3]) 
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Każdemu priorytetowi przyporządkowany jest określony wkład finansowy z funduszy 
Unii Europejskiej oraz środków finansowych państwa członkowskiego stanowiących wkład 
własny. Podstawowym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne 
państwa członkowskie jest poziom Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony 
o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75-90 % średniego poziomu unijnego 
zaliczane są do regionów w tak zwanym okresie przejściowym. Do bardziej rozwiniętych 
kwalifikują się te, których PKB na mieszkańca osiąga 90 % lub więcej średniej unijnej [2]. 
Poziom PKB na mieszkańca w Polsce osiąga zaledwie 68 % średniego poziomu UE, 
podobnie jest na Węgrzech, a w Grecji wynosi już 73 % [3]. Środki finansowe z funduszy 
UE pomiędzy Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 zostały podzielone 
algorytmem opartym na metodologii berlińskiej. Wyliczenia te bazują na danych 
statystycznych dotyczących liczby ludności regionów, poziomu PKB per capita oraz liczby 
bezrobotnych na poziomie NUTS-2, których źródłem jest Eurostat [1]. Analiza podziału 
Polski na regiony pokazała, że aż pięć województw nie osiąga progu 50 % średniego 
poziomu UE, do których należą regiony lubelski, podkarpacki, warmińsko-mazurski, 
świętokrzyski oraz podlaski. Jedynie województwo mazowieckie przekracza granicę 75 % 
średniej unijnej, osiągając poziom 107 % PKB na jednego mieszkańca wyrażony jako 
procent średniej dla UE-27, powodując tym samym, że zaliczane jest do grupy regionów 
lepiej rozwiniętych (rys. 1). 

 
Tabela 1 

Charakterystyka województw według liczby mieszkańców i wskaźnika poziomu bezrobocia (opracowano na 
podstawie [4-6]) 

Table 1 
Characteristics of voivodships according to the number of inhabitants and the indicator of the level of 

unemployment (based on [4-6]) 

 Ludność [tys.] Stopa bezrobocia [%] 
Rok 2009 2014 2016 2009 2014 2016 

POLSKA 38 167,3 38 478,6 38 433,0 12,1 11,4 8,2 
Dolnośląskie 2 876,6 2 908,5 2 903,7 12,8 10,4 7,2 
Kujawsko-pomorskie 2 069,1 2 090,0 2 083,9 16,2 15,5 12,0 
Lubelskie 2 157,2 2 147,7 2 133,3 12,9 12,6 10,3 
Lubuskie 1 010,0 1 020,3 1 017,4 16,2 12,5 8,6 
Łódzkie 2 541,8 2 504,1 2 485,3 11,9 11,8 8,5 
Małopolskie 3 298,3 3 368,3 3 382,3 9,7 9,7 6,6 
Mazowieckie 5 222,2 5 334,5 5 365,9 9,0 9,6 7,0 
Opolskie 1 031,1 1 000,9 993,0 12,9 11,8 9,0 
Podkarpackie 2 101,7 2 129,2 2 127,7 15,9 14,6 11,5 
Podlaskie 1 189,7 1 191,9 1 186,6 12,8 12,9 10,3 
Pomorskie 2 230,1 2 302,1 2 315,6 11,9 11,1 7,1 
Śląskie 4 640,7 4 585,9 4 559,2 9,4 9,6 6,6 
Świętokrzyskie 1 270,1 1 263,2 1 252,9 15,1 14,1 10,8 
Warmińsko-mazurskie 1 427,1 1 444,0 1 436,4 20,7 18,7 14,2 
Wielkopolskie 3 408,3 3 472,6 3 481,6 9,2 7,6 4,9 
Zachodniopomorskie 1 693,2 1 715,4 1 708,2 17,1 15,5 10,9 

 
Ponadto województwa wschodniej Polski o najniższym PKB należą do obszarów 

charakteryzujących się wysokim poziomem bezrobocia w stosunku do liczby ich ludności 
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oraz wolniej reformują swoje gospodarki. Dysproporcje pomiędzy województwami ujęto 
tabelarycznie (tab. 1). Z danych tych wynika, że najwyższa stopa bezrobocia  
na przestrzeni ostatnich lat utrzymywała się szczególnie w województwie  
warmińsko-mazurskim. 

 
Tabela 2 

Wskaźniki oceny województw w ramach gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami (opracowano na 
podstawie [7-9]) 

Table 2 
Indicators for the assessment of voivodships within the framework of water and sewage management and waste 

management (based on [7-9]) 

 
Wyposażenie w wodociąg ludności w ogóle 

mieszkań [%] Ludność korzystająca 
z oczyszczalni ścieków 

[%] 

Odpady komunalne 
zebrane przeznaczone 

do składowania  
w ilości zebranych 

ogółem [%] 
 Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

Rok 2009 2014 2016 2009 2014 2016 2009 2014 2016 
Polska 98,6 89,0 99,0 91,9 99,1 92,1 64,2 71,5 73,5 63,3 52,6 36,5 

Dolnośląskie 99,1 94,2 99,4 95,8 99,5 95,9 75,9 78,6 80,7 62,2 37,6 38,0 
Kujawsko-
-pomorskie 

99,1 92,6 99,4 95,2 99,4 95,4 70,3 71,6 72,8 66,9 39,6 33,3 

Lubelskie 97,4 79,6 98,1 84,6 98,1 84,8 52,8 56,4 57,0 70,4 48,9 39,3 
Lubuskie 99,1 93,9 99,6 95,6 99,5 95,6 67,4 72,4 75,8 66,8 45,7 50,1 
Łódzkie 96,3 84,0 97,1 88,8 97,2 89,0 65,9 67,9 69,3 64,5 60,8 43,9 

Małopolskie 98,4 91,2 99,1 93,4 99,1 93,6 55,0 62,7 66,3 56,5 59,5 21,9 
Mazowieckie 98,0 83,4 98,7 87,8 98,8 88,1 51,3 69,9 71,9 59,3 46,9 26,8 

Opolskie 99,3 95,8 99,5 96,4 99,5 96,5 63,6 72,2 76,0 73,1 63,4 44,5 
Podkarpackie 97,9 87,9 98,4 90,7 98,5 90,9 61,1 71,5 73,4 60,7 54,6 31,2 

Podlaskie 97,7 79,8 98,6 83,1 98,7 83,4 62,5 66,8 67,6 67,8 73,0 36,2 
Pomorskie 99,7 96,3 99,8 97,7 99,9 97,8 80,5 83,7 83,3 60,5 59,4 30,0 
Śląskie 99,2 94,7 99,3 96,1 99,4 96,2 70,5 78,8 80,7 65,6 63,2 43,5 

Świętokrzyskie 96,6 79,9 97,6 86,5 97,7 86,7 52,7 58,5 63,2 66,0 62,5 58,8 
Warmińsko-
-mazurskie 

99,8 90,6 99,8 91,8 99,9 92,0 72,7 75,0 75,7 67,7 56,7 28,5 

Wielkopolskie 99,3 95,0 99,5 96,6 99,6 96,7 62,4 69,4 72,8 63,1 46,9 40,5 
Zachodnio-
pomorskie 

99,7 96,5 99,8 97,4 99,8 97,5 77,0 82,1 84,0 64,3 42,9 50,2 

 
Mimo realizowanych w ostatnich latach inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

mających za zadanie zmniejszyć presję na środowisko naturalne, a jednocześnie poprawić 
warunki życia mieszkańców tych regionów, można zauważyć, że działania te są wciąż 
niewystarczające w niektórych województwach. Dotyczy to zarówno gospodarki  
wodno-ściekowej, jak i gospodarki odpadami. Poziom wyposażenia ludności w wodociąg  
w ostatnich latach jest wciąż najniższy w miastach województw: łódzkiego, 
świętokrzyskiego i lubelskiego. Z kolei na wsiach wskaźnik ten nie osiągnął 90 %  
w 2016 roku aż w pięciu województwach, takich jak: podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, 
mazowieckie oraz łódzkie. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków stanowi mniej niż 
70 % ogółu ludności regionu w trzech województwach strony wschodniej Polski: 
lubelskim, świętokrzyskim i podlaskim oraz w województwach: małopolskim i łódzkim. 
Najwyższy poziom skanalizowania ludności wynoszący 84 % ludności regionu osiągnięto  
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z kolei w województwie zachodniopomorskim. Zmienił się również sposób 
zagospodarowania odpadów komunalnych przez mieszkańców. Tym niemniej ilość 
zebranych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w ilości odpadów 
zebranych jest wciąż wysoka i stanowi ponad 50 % w województwach: świętokrzyskim, 
zachodniopomorskim oraz lubuskim (tab. 2). 

Jak pokazują dane, poziom zwodociągowania i skanalizowania mieszkańców 
poszczególnych regionów w ostatnich latach zwiększył się w sposób znaczący. Również 
odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych dzięki realizowanym inwestycjom  
w gminach uległo znacznej poprawie. Wszystko to w istotny sposób wpłynęło i wpływa na 
jakość życia mieszkańców tych rejonów. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko jeszcze 
udało się zrealizować. Ważne jest zatem skuteczne korzystanie z dostępnych obecnie 
funduszy unijnych, które w dużym stopniu oddziałują na poprawę stanu środowiska 
naturalnego.  

 
Tabela 3 

RPO - indykatywna alokacja środków wspólnotowych z EFRR na lat 2014-2020 w euro (opracowano na 
podstawie [10]) 

Table 3 
ROP - indicative allocation of Community funds from the ERDF for the period 2014-2020 in euro (based on [10]) 

16 Regionalnych 
Programów 

Operacyjnych 

Całkowita alokacja 
na RPO 

Numer Osi 
priorytetowej 
dotyczącej 
środowiska 

według 16 RPO 

Alokacja  
w ramach Osi 

dotyczącej 
środowiska  

z EFRR 

w tym: na 
działania 
dotyczące 
gospodarki 

wodno-
-ściekowej 

w tym: na 
działania 
dotyczące 
gospodarki 
odpadami 

31 276 897 550 1 956 185 978 802 307 401 314 796 241 
Dolnośląskie 2 252 546 589 IV 176 504 698 56 104 689 36 000 000 
Kujawsko-
-pomorskie 

1 903 540 287 IV 108 698 279 35 000 000 19 000 000 

Lubelskie 2 230 958 174 VI 110 139 605 75 972 429 29 739 392 
Lubuskie 906 929 693 IV 91 538 944 30 668 420 6 233 684 
Łódzkie 2 256 049 115 V 88 498 058 49 352 946 10 310 919 

Małopolskie 2 878 215 972 V 122 741 264 81 288 795 25 000 000 
Opolskie 944 967 792 V 78 700 000 15 300 000 11 000 000 

Podkarpackie 2 114 243 760 IV 186 159 639 91 745 981 22 643 401 
Podlaskie 1 213 595 877 VI 47 000 000 22 000 000 15 000 000 
Pomorskie 1 864 811 698 XI 120 909 938 47 154 876 22 972 888 
Śląskie 3 476 937 134 V 208 163 836 86 459 292 30 717 699 

Świętokrzyskie 1 364 543 593 IV 176 560 369 86 996 030 24 876 712 
Warmińsko-
-mazurskie 

1 728 272 095 V 105 215 193 22 963 943 21 949 503 

Wielkopolskie 2 450 206 417 IV 204 000 000 76 300 000 25 200 000 
Zachodnio-
pomorskie 

1 601 239 216 III 63 000 000 25 000 000 8 000 000 

Mazowieckie 2 089 840 138 V 68 356 155 0 6 152 043 

 
Mechanizm podziału środków na RPO był jednolity dla 15 regionów słabiej 

rozwiniętych, a województwo mazowieckie jako region lepiej rozwinięty uzyskało jedynie 
około 55 % całkowitej alokacji dla tego obszaru [1]. W tabeli 3 zestawiono szczegółowy 
podział kwot przyznanych poszczególnym województwom w ramach Regionalnych 
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Programów Operacyjnych z uwzględnieniem wysokości środków na realizację działań  
z zakresu ochrony środowiska. 

Indykatywna alokacja środków wspólnotowych ogółem w ramach RPO jest najwyższa 
w województwie śląskim i sięga 3,5 mld euro, a najniższa w województwie lubuskim - 
nieco powyżej 0,9 mld euro, przy czym stanowi wzrost o 0,25 % w łącznej puli środków 
przeznaczonych dla RPO w stosunku do okresu 2007-2013 [11]. Na działania 
środowiskowe zagwarantowano w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych  
6,25 % środków wspólnotowych, co z kolei oznacza spadek o 5,12 % w stosunku do 
wcześniejszego okresu budżetowania unijnego na te programy [11]. Najwięcej środków 
finansowych na działania środowiskowe, czyli na poziomie 10-13 % łącznej puli ogółem  
w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych, zagwarantowano  
w województwach: lubuskim i świętokrzyskim, a najmniej, bo 3-4 % w województwach: 
mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim. Tym 
niemniej kwotowo najwięcej środków na działania dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego przeznaczono w województwie: śląskim i wielkopolskim - ponad  
200 mln euro, co wynika z wysokich wartości ogółem zapisanych w ramach tych 
programów. Ponadto na działania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej najwięcej 
środków zapisano w województwie: lubelskim i małopolskim, bo ponad 60 %, co pokrywa 
się z zapotrzebowaniem tego rejonu na tego typu inwestycje. Z kolei kwotowo najwięcej 
środków przeznaczono w województwie podkarpackim, ponad 91 mln euro. Na działania 
dotyczące gospodarki odpadami najmniej środków zarówno kwotowo, jak i procentowo 
zagwarantowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 
lubuskiego, na poziomie niecałych 7 % z puli przeznaczonej na oś środowiskową. Co 
istotne, poziom gospodarki odpadami w tym rejonie nie jest na wysokim poziomie, jak 
pokazują dane statystyczne ujęte w tabeli 2.  

Wykorzystanie środków na działania środowiskowe w ramach 16 RPO 

Realizacja Polityki Spójności i podejmowanie określonych działań w Polsce, w tym na 
szczeblach samorządowych, zbliża nas do celu, jakim jest zrównoważony rozwój. Stanowi 
on w dalszym ciągu wyzwanie szczególnie na tle innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego 
tak ważna jest odpowiednia diagnoza potrzeb na danym szczeblu oraz realizacja 
niezbędnych inwestycji. Regionalne Programy Operacyjne odgrywają ważną rolę  
w finansowaniu przedsięwzięć, które w istotny sposób wpływają na poprawę stanu 
środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców danych regionów. Z programów 
dofinansowane są projekty indywidualne oraz projekty zgłaszane w drodze konkursu. Aby 
określony projekt, który ma być realizowany w danym regionie, mógł zostać uznany za 
kwalifikujący się do wsparcia z funduszy unijnych, musi spełnić szereg kryteriów. Projekt 
taki musi być zgodny z wymogami i obszarami wsparcia funduszy strukturalnych, 
horyzontalnymi politykami wspólnotowymi, zatwierdzonym programem operacyjnym  
i szczegółowymi kryteriami określonymi dla danego priorytetu działania. Ponadto, aby 
dany region kraju mógł pozyskać środki z funduszu UE, realizowane w danym regionie 
projekty muszą cechować się trwałością przez okres minimum 5 lat od zakończenia 
realizacji projektu [12]. 

Według danych na koniec I półrocza 2018 roku, w ramach 16 Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w trybie konkursowym podpisano  
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1293 umowy o dofinansowanie działań dotyczących ochrony środowiska o wartości 
dofinansowania z EFRR 3,6 mld zł. Stanowi to około 42 % ogółem indykatywnej alokacji 
na lata 2014-2020. Z tego najwięcej umów w ramach 15 województw słabiej rozwiniętych, 
bo 142 (11 %) na kwotę dofinansowania 478,10 mln PLN podpisano w województwie 
podkarpackim, a najmniej, czyli 10 umów (0,8 %), na sumę 32,16 mln PLN  
w województwie podlaskim. Dane te przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Środki zatwierdzone w ramach podpisanych umów na inwestycje dotyczące ochrony środowiska z RPO na 

dzień 30.06.2018 (opracowano na podstawie [13]) 

Fig. 2. Appropriations approved under the signed agreements for investments related to environmental protection 
from the ROP as at 30.06.2018 (based on [13]) 

 
Szczegółowa analiza danych wykazała, że realizowane inwestycje w ramach ochrony 

środowiska dotyczyły przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej. Wartość projektów 
w tej dziedzinie wyniosła 2,95 mld PLN (50,3 %) na realizację 396 zadań (30,6 %),  
z czego 1,69 mld PLN (47,3 %) to kwota z EFRR. Tylko w województwie mazowieckim 
nie zrealizowano w tym okresie żadnego projektu z tej dziedziny, co wynikało  
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla tego regionu, w którym nie przewidziano 
środków na to działanie [14]. Najwięcej umów w ramach gospodarki wodno-ściekowej do 
30 czerwca 2018 roku podpisano w województwie: lubelskim, a najmniej w podlaskim  
i warmińsko-mazurskim. Z kolei największą kwotę dofinansowania zatwierdzono  
w ramach podpisanych umów w województwie: podkarpackim, a najmniej  
w województwie warmińsko-mazurskim. Dane te pokazano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Środki zatwierdzone w ramach podpisanych umów na inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej 

z RPO na dzień 30.06.2018 (opracowano na podstawie [13]) 

Fig. 3. Appropriations approved under the signed agreements for investments related to water and wastewater 
management from the ROP as at 30.06.2018 (based on [13]) 

 
Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to na działania te przeznaczono łącznie  

w analizowanym okresie 359,01 mln PLN (6,1 %), przy wkładzie unijnym z EFRR, który 
wyniósł 221,42 mln PLN (6,2 %). Inwestycje te zostały podjęte w dwunastu na szesnaście 
regionów, z wyjątkiem województw: lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego  
i warmińsko-mazurskiego. Wartości środków przeznaczonych na to działanie pokazuje 
rysunek 4. 

Analizując wielkość środków zatwierdzonych na inwestycje środowiskowe z RPO do 
wielkości indykatywnej alokacji w ramach dofinansowania z EFRR, należy zauważyć, że 
środki te nie zostały jeszcze w większości rozdysponowane w ramach podpisanych umów. 
Poziom poniżej 50 % należy uznać za zbyt niski, biorąc pod uwagę fakt, że połowa okresu 
budżetowania już dawno minęła. Ponadto, dla porównania, w latach 2007-2013 poziom 
rozdysponowania środków na działania środowiskowe, w połowie okresu budżetowania był 
dużo wyższy i wyniósł wówczas ponad 70 % [12]. Może to świadczyć o braku skuteczność 
w pozyskiwaniu środków unijnych przez poszczególne województwa w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych w stosunku do okresu wcześniejszego.  
W województwach: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim stopień rozdysponowania 
środków z EFRR wyniósł do końca I połowy 2018 roku ponad 60 %, z czego  
w województwach: mazowieckim i pomorskim poziom ten przekroczył 70 %. W aż ośmiu 
regionach stopień skuteczności działań w pozyskiwaniu dostępnych środków unijnych nie 
osiągnął progu 40 %, a w województwie warmińsko-mazurskim był najniższy i wyniósł 
zaledwie 9,48 %. Dane te pokazuje rysunek 5.  
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Rys. 4. Środki zatwierdzone w ramach podpisanych umów na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami z RPO 

na dzień 30.06.2018 (opracowano na podstawie [13]) 

Fig. 4. Appropriations approved under the signed agreements for investments regarding waste management from 
RPO as at 30.06.2018 (based on [13]) 

 

 
Rys. 5. Stopień wykorzystania środków z EFRR na działania dotyczące ochrony środowiska z RPO (opracowano 

na podstawie [1, 13, 15]) 

Fig. 5. Degree of using ERDF funds for environmental protection from ROP (based on [1, 13, 15]) 
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Na koniec czerwca 2018 roku wartość zatwierdzonego dofinansowania z EFRR na 
działania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej była najwyższa w województwie 
pomorskim i wynosiła 77,68 % indykatywnej alokacji zapisanej na to działanie. Co istotne, 
poziom zwodociągowania i skanalizowania mieszkańców w tym rejonie jest wysoki  
w stosunku do innych województw. Z kolei w takich województwach, jak: lubelskie, 
łódzkie, małopolskie, podlaskie i świętokrzyskie, które wymagają intensywnych prac  
w zakresie tej gospodarki, poziom wykorzystania środków z EFRR był na poziomie średnio 
około 50 %, przy najniższym 30,46 % w województwie podlaskim. Odnośnie do 
gospodarki odpadami o skutecznym wykorzystaniu środków unijnych można mówić  
w województwie dolnośląskim, a o nieskuteczności w czterech województwach: lubuskim, 
łódzkim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Ponadto należy zaznaczyć, że  
w ostatnich latach wskaźnik poziomu odpadów zebranych przeznaczonych do składowania 
był jednym z najwyższych w województwie lubuskim w porównaniu do pozostałych 
województw, a w województwie warmińsko-mazurskim był jednym z niższych, jak 
wskazano w tabeli 2. Dane na temat wykorzystania dostępnych środków z EFRR na 
działania dotyczące gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej ujęto w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Stopień wykorzystania środków z EFRR na działania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki 
odpadami z EFRR w % na dzień 30.06.2018 (opracowano na podstawie [1, 13, 15]) 

Table 4 
Degree of using ERDF funds for investments regarding water and wastewater management and waste management 

from ERDF as at 30.06.2018 in % (based on [1, 13, 15]) 

Województwo Gospodarka wodno-ściekowa 
[%] 

Gospodarka odpadami 
[%] 

Dolnośląskie 64,07 53,26 
Kujawsko-pomorskie 16,78 25,22 

Lubelskie 59,02 3,90 
Lubuskie 59,04 0,00 
Łódzkie 46,29 0,00 

Małopolskie 47,83 24,60 
Opolskie 58,49 19,60 

Podkarpackie 63,60 12,17 
Podlaskie 30,46 4,02 
Pomorskie 77,68 7,10 
Śląskie 38,75 19,47 

Świętokrzyskie 47,23 14,25 
Warmińsko-mazurskie 10,56 1,04 

Wielkopolskie 36,82 0,00 
Zachodniopomorskie 17,58 0,00 

Mazowieckie 0,00 39,95 

Podsumowanie i wnioski 

Ze względu na poprawę stanu środowiska naturalnego w kraju i dbanie o jakość życia 
mieszkańców poszczególnych regionów istotne jest właściwe wykorzystanie dostępnych 
środków finansowych, w tym z EFRR. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych 
można zauważyć, że działania inwestycyjne prowadzone w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego są mało skuteczne w obecnym okresie budżetowania unijnego. Stopień 
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realizacji tych działań na poziomie 42 % indykatywnej alokacji z EFRR należy uznać za 
niezadowalający, biorąc pod uwagę, że połowa okresu rozliczeniowego już dawno minęła. 
Najwyższy poziom wykorzystania środków unijnych w ramach gospodarki  
wodno-ściekowej odnotowano w województwie pomorskim, a najniższy w województwie 
warmińsko-mazurskim. W ramach gospodarki odpadami działania te najkorzystniej 
przeprowadzono na obecnym etapie w województwie dolnośląskim, a najmniej  
w województwie warmińsko-mazurskim. Nie należy zapominać o województwach,  
w których nie rozpoczęto żadnego projektu w ramach tej dziedziny gospodarki. Faktem 
jest, że większość projektów w ramach osi środowiska rozpoczęto dopiero w 2016 roku,  
a następnie w 2017 roku. Co ważne, zaledwie 25,8 % z tych inwestycji zostało 
zakończonych do końca I półrocza 2018 roku. Konieczne jest zatem skrupulatne 
prowadzenie wszelkich działań tak, aby w pełni zdążyć wykorzystać dostępne środki unijne 
zapisane w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto 
należy mieć na uwadze, że kolejny okres budżetowania unijnego może już nie być dla 
Polski tak korzystny jak na lata 2014-2020, a o środowisko naturalne trzeba stale dbać, 
myśląc również o potrzebach mieszkańców danych regionów.  

Podziękowania 

Opracowano w ramach projektu badawczego: BS-PB-402-301/2011. 
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THE ROLE OF ROP IN 2014-2020 IN THE CONTEXT  
OF ACTIVITIES RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION  

AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE 

Department of Chemistry, Water and Sewage Technology, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 

Abstract: Regional Operational Programs (ROP) in Poland are sixteen provincial programs representing a chance 
opportunity to achieve EU policy objectives in the field of economic development as well as environmental 
protection, matched to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. In the  
2014-2020, from the total amount which is available to Poland as part of EU funds as much as 38 %  
(EUR 31.3 billion) was recorded at the level of voivodships, compared to the 2007-2013 period, when it was only 
25 % (EUR 16.5 billion). It was planned 2.1 billion PLN for environmental protection under the ROP for  
2014-2020 from the European Regional Development Fund (ERDF). Distribution of the funds among the least 
developed regions was made on the basic of the following criteria: population of each region, the level of wealth 
calculated on the basic of Gross Domestic Product (GDP) per capita and unemployment in a region calculated in 
relation to the EU average values. In the current budgeting period, the Mazowieckie Voivodship has new support 
rules, due to the fact that the voivodship is no longer classified as the least developed region. The aim of the 
research was to determine whether the local governments make full use of available EU funds for environmental 
activities, thus showing the effectiveness of its use. As well as the determination of measures implemented by 
municipalities in the recent years to influence the condition of the natural environment and the standard of living 
of their residents was analyzed. 

Keywords: environmental, EU funds, municipality, ROP 


