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Rozdział II. Unia Europejska a rozwój regionalny   

 

2.1. Polityka regionalna Unii Europejskiej 

 

Polityka regionalna jest dziś jednym z kluczowych obszarów polityki gospodarczej. Jest 

ona bardzo istotnym fragmentem działalności interwencyjnej państwa w warunkach gospodarki 

rynkowej. Należy również pamiętać, że działalność państwa w innych sferach ma także istotne, 

choć pośrednie konsekwencje regionalne, jak np. polityka rolna czy obronność. 

Pojęcie „polityka regionalna” Unii Europejskiej doczekało się wielu definicji. Jedna z 

nich mówi, że „polityka regionalna UE jest tematycznie uporządkowanym, wytyczanym przez 

ośrodek decyzji, działaniem mającym na celu, za pomocą zespołu instrumentów prawnych i 

finansowych, usunięcie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów w UE 

oraz zapewnienie zrównoważonego wzrostu wszystkich jej obszarów z zachowaniem jej 

wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej”1. Należy jednak mieć na uwadze, iż na 

gruncie przepisów traktatowych nie istnieje żadna definicja legalna polityki regionalnej.  

Politykę regionalną rozumieć można zarówno jako politykę  prowadzoną na szczeblu 

krajowym, której przedmiotem są wyzwania związane z rozwojem  regionów położonych w 

granicach danego państwa, jak i politykę dotyczącą rozwoju regionów w skali UE2. T. Madej 

genezę współczesnej polityki regionalnej w krajach gospodarki rynkowej wiąże z wielkim 

kryzysem gospodarczym z lat 1929–1933. Jednak współczesne rozumienie polityki regionalnej 

jest nierozerwalnie związane z procesem integracji europejskiej3.  

Celem polityki regionalnej nie jest jednak wyłącznie niwelowanie różnic w rozwoju 

społeczno-gospodarczym regionów, ale także zapobieganie tworzeniu się nowych dysproporcji 

rozwojowych. Za przesłanki polityki regionalnej uznaje się zatem zróżnicowanie warunków 

geograficzno-przyrodniczych oraz niejednorodność czynników natury historycznej i 

społeczno-ekonomicznej. Ze względu na fakt, że zróżnicowania te nie są i nie mogą być 

                                                 
1 K. Czubocha, Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej a wyzwania XXI wieku, Zakład Nauk 

Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, http://www.e-

finanse.com/artykuly/55.pdf   ( data dostępu 14.01.2015) 
2 A. Huczek, Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, 

Uniwersytet Wrocławski dostęp na http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/30.pdf ( data dostępu 14.01.2015) 
3 Tamże3 K. Czubocha, Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej a wyzwania XXI wieku, Zakład Nauk 

Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, http://www.e-

finanse.com/artykuly/55.pdf ( data dostępu 14.01.2015) 
3 A. Huczek, Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, 

Uniwersytet Wrocławski dostęp na http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/30.pdf ( data dostępu 14.01.2015) 

http://www.e-finanse.com/artykuly/55.pdf
http://www.e-finanse.com/artykuly/55.pdf
http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/30.pdf
http://www.e-finanse.com/artykuly/55.pdf
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http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/30.pdf
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obojętne dla społeczności regionalnych i lokalnych, dla ich organów władzy, a także dla władz 

państwowych, stają się one przedmiotem polityki. Polityka regionalna jawi się zatem jako 

dziedzina współpracy organów rządowych i samorządowych, centralnych, regionalnych i 

lokalnych. Do najważniejszych instrumentów polityki regionalnej zalicza się: specjalne strefy 

ekonomiczne, instytucje prac interwencyjnych i robót publicznych, kontrakty wojewódzkie, 

regionalne strategie rozwojowe, powstanie i funkcjonowanie euroregionów oraz 

wykorzystywanie przedakcesyjnej pomocy strukturalnej4.  

Według art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu wspierania 

harmonijnego rozwoju całej UE rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia Europejska zmierza 

do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania 

regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę 

poświęca się obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i 

regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków 

przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o 

bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, trans graniczne i górskie5.  

Ważną rolę w niwelowaniu różnic społeczno-gospodarczych pełni także zasada 

partnerstwa, stanowiąca jedną z naczelnych zasad wydatkowania funduszy strukturalnych. 

Zasada partnerstwa obejmuje odpowiedni szczebel władz państwowych lub samorządowych, 

partnerów gospodarczych i społecznych, przedstawicieli reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie oraz organizacje pozarządowe, podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości 

kobiet i mężczyzn oraz reprezentantów organizacji zajmujących się zagadnieniami z zakresu 

środowiska naturalnego. 

 

2.2. Instrumenty finansowe polityki regionalnej 

 Unia Europejska posługuje sie bardzo różnymi instrumentami finansowymi, które służą 

osiągnięciu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Do podstawowych zaliczyć 

należy fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, pomoc finansową udzielaną przez Europejski 

Bank Inwestycyjny oraz Inicjatywy Wspólnotowe6.  Te jednak różne, zarówno pod względem 

                                                 
4  A. Misztal, Instrumenty polityki regionalnej  a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  Katedra 

Gospodarki Światowej, i Integracji Europejskiej Uniwersytet Łódzki,s.5 
5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946 ( data 

dostępu 14.01.2015) 
6 A. Misztal, dz. cyt. 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946
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charakteru, jak i wielkości środków, którymi dysponują, instrumenty finansowe wspierające 

działania na rzecz rozwoju wymagają określenia mechanizmu zapewniającego spójność i 

efektywność działań. Służyć temu mają między innymi uchwalane dla każdego okresu 

programowania regulacje prawne. Zapewniają także spójność wszystkich podejmowanych 

działań w ramach polityki regionalnej z politykami Wspólnot. Jednolite zasady, cele, ramy 

finansowe, mechanizm koordynacji prac na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym służą 

osiągnięciu efektu synergii. 

 Podstawowym aktem prawnym określającym ogólne ramy polityki spójności, w tym 

regulującym cele, zasady, ramy finansowe polityki strukturalnej, zasady opracowywania i 

przyjmowania podstawowych dokumentów strategicznych polityki regionalnej, jest 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Uzupełnieniem regulacji ramowej rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 są akty wykonawcze 

określające szczegółowe zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz Funduszu 

Spójności7. 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) został utworzony w 1972 roku na 

mocy art. 160 traktatu, zgodnie z którym celem EFRR jest przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i 

dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształceniu 

upadających regionów przemysłowych. Podstawą funkcjonowania EFRR, obok 

rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, są: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 8, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

                                                 
7Rozporządzanie Rady ( WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF  
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:PL:PDF ( data dostępu 

15.01.2015)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:PL:PDF
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego9 

 Od początku funkcjonowania funduszy strukturalnych EFRR był najważniejszym 

instrumentem polityki strukturalnej i jednocześnie najbardziej ukierunkowanym na działania 

związane ze zmniejszeniem dysproporcji poszczególnych regionów. Stanowi on podstawowy 

instrument finansowy polityki spójności (w szczególności polityki regionalnej). Zakresem jego 

oddziaływania jest wyrównywanie różnic rozwojowych między regionami Wspólnoty 

ukierunkowane na realizację odnowionej strategii lizbońskiej (podnoszenie wzrostu 

gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy), EFRR wspiera, jako jedyny fundusz, 

współpracę terytorialną. 

 

                                                 
9 http://www.poiis.wfosigw.opole.pl/prawo/prawo-unijne( data dostępu 15.01.2015)  

 


