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SAMORZĄD TERYTORIALNY W REALIZACJI CELÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI – 

DOŚWIADCZENIA POWIATÓW CHEŁMSKICH 

Streszczenie 

Już ponad dziesięcioletnia historia Polski, jako państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, to okres modernizacji przyjętych mechanizmów rozwoju. Finansowanie 

założonych zmian wpisane w ramy polityki spójności to również włączenie w złożony 

mechanizm redystrybucji funduszy europejskich instytucji publicznych, w tym samorządu 

terytorialnego. Chodzi zarówno o podział środków, ich wdrażanie, jak również bezpośrednią 

realizację projektów na rzecz wspólnot samorządowych. Oczywiście równie istotnym 

czynnikiem rozwoju jest aktywność pozostałych projektodawców wywodzących się z danego 

terytorium lub podejmujących się realizacji działań na rzecz danej społeczności. Złożoność 

istniejących w przestrzeni publicznej zależności powoduje, że absorpcja funduszy 

europejskich oceniania jest w sposób skrajnie odmienny, począwszy od mechanizmów 

podziału funduszy, po ocenę efektywności podejmowanych działań. Przeprowadzona analiza 

ilościowa, bazująca na wskaźnikach wartości realizowanych w ramach funduszy europejskich 

projektów, pozwoliła zidentyfikować wyraźne dysproporcje absorpcyjne na niekorzyść 

powiatów chełmskich. 

Summary 

More than a decade Polish European Union, is the period of modernization of the 

mechanisms of development. The implementation of cohesion policy objectives, is also turns 

in a complex mechanism of redistribution of public funds of public institutions, including 
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local government. This applies to both the distribution of funds, their implementation, as well 

as the direct implementation of projects for the benefit of local communities. Of course, an 

equally important factor in the development is the activity of other companies in its territory 

or undertaking the implementation of actions for the benefit of the local community. The 

complexity of the existing public space depending on causes the absorption of European funds 

is assessed in a manner radically different, starting with the mechanisms of distribution of 

funds after assessment of the effectiveness of these actions. Quantitative analysis, based on 

indicators of value of its European funds projects helped identify significant disparities of 

absorption at the expense of Chelm counties. 

Wprowadzenie 

Liderzy zmian zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i tych bezpośrednio 

dotyczących poszczególnych obywateli zazwyczaj są głęboko przekonani o słuszności 

wdrażanych rozwiązań. Historia pokazuje, że w wielu przypadkach założenia rozmijają się 

z rzeczywistością. Struktury samorządu terytorialnego nie są odizolowane od zmian 

dokonujących się w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W zasadzie są głównym 

implikatorem dokonujących się transformacji wspólnot samorządowych. Z drugiej jednak 

strony samorząd terytorialny znajduje się pod dużym wpływem administracji państwowej 

m.in. w obszarze polityki rozwojowej. Dochodząca do tego mała świadomość podmiotowości 

rozwojowej samorządów połączona z wadliwym system finansowania powodują coraz 

większą zależność od państwa oraz problem niewłaściwej absorpcji funduszy europejskich. 

Problematyka ta jest niezwykle istotna w kontekście szans związanych z nowym okresem 

finansowania Unii Europejskich 2014-2020 będącym wyzwaniem, a jednocześnie szansą na 

rozwój. Nowa perspektywa, to również nowy model rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjny 

w którym rozwój jednostek terytorialnych zależeć będzie od skuteczności w budowaniu 

własnego potencjału oraz nawiązania współpracy z ośrodkami silniejszymi. Powodzenie 

nowych rozwiązań wymaga analizy ex ante potencjału absorpcyjnego, co wpisuje się 

w przedmiotowe opracowanie odwołujące się do doświadczeń powiatów chełmskich. 
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W oparciu o analizę ilościowo-jakościową zrealizowane zostało badanie 

podsumowujące sprawność włączenia się w politykę spójności powiatów chełmskich
1
 

mierzoną poziomem pozyskanych funduszy europejskich w podziale na ogólną alokację 

i Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) w perspektywie 

finansowej 2007-2013. Modelowanie statystyczne bazujące na wskaźnikach natężenia 

wkomponowane zostało w analizę dokumentów i obserwację. Dane ilościowe uwzględnione 

w analizie pochodziły z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL 

GUS) oraz baz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

(UM WL). Wyniki badań dowodzą istnienia wyraźnych dysproporcji w absorpcji funduszy 

europejskich przez poszczególne jednostki przestrzenno-administracyjne województwa 

lubelskiego na niekorzyść powiatów chełmskich. Zidentyfikowany stan prowadzący do 

dywergencji lokalnej jest rozbieżny z założonymi celami polityki spójności. 

Miejsce samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym 

Jeszcze na początku XX wieku zarządzanie rozwojem regionalnym nie wchodziło 

w zakres zainteresowania władz samorządowych. Przemiany społeczno-gospodarcze ujawniły 

słabości administracji publicznej w klasycznym ujęciu zorientowanym na zarządzanie 

administracyjne. Wbrew pierwotnemu zamysłowi apolityczność i profesjonalizm urzędników 

administracji publicznej, w tym samorządowej, często ustępowały praktyce obsadzania 

stanowisk urzędniczych pracownikami z „rozdań” politycznych
2
. Zidentyfikowane na gruncie 

naukowym słabości administracji publicznej zaowocowały nowym modelem zarządzania 

publicznego. Polska praktyka samorządowa to jednak obszar zdecydowanie bliższy 

koncepcjom klasycznym. 

Demagogią jest przekonanie o fenomenie teorii ekonomicznych i ich naturalnemu 

powiązaniu ze współczesnym rozwojem. W zglobalizowanym świecie zdominowanym 

technologiami informatycznymi niektóre teorie się odradzają, jednak większość z nich 

skutecznie poddawana jest falsyfikacji. Brak konsensusu w nauce jest skrzętnie 

wykorzystywany przez gremia wkomponowane w system polityczny, które wykorzystują 

                                                           
1
 W przypadku obu powiatów chodzi o ogół inicjatyw realizowanych w granicach administracyjnych danej 

jednostki. W przypadku powiatu chełmskiego ziemskiego chodzi o sumę przedsięwzięć realizowanych przez 

poszczególne gminy i sam powiat. 
2

 A. Richert-Kaźmierska, Zarządzanie rozwojem regionalnym – wpływ zmian demograficznych, Studia 

i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013, s. 125. 
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wybiórczo ekspertyzy i opinie naukowców traktując je jako jedyny słuszny kierunek 

działania. Nie chodzi bynajmniej o bezrefleksyjne traktowanie ogółu dostępnych lub też 

możliwych do zdobycia opinii, ale o ich stronniczość wyrażającą w wielu przypadkach opinię 

zamawiającego. Wielokrotnie dochodzi do niepełnego rozpoznania płaszczyzny poznawczej, 

co wynika z marginalizowania roli nauki w rozpoznawaniu zjawisk, dominacji naukowców 

kreujących się na „uniwersalnych badaczy”, jak również niezrozumiałych procedur wyboru 

ekspertów lub zespołów eksperckich. Komercjalizacja wiedzy nader często pomija jej 

praktyczne implikacje, co czyni wywody eksperckie orężem w jałowym sporze, a rozwiązań 

zidentyfikowanych przed wielu laty problemów społeczno-gospodarczych jak nie było, tak 

nie ma, a równolegle pojawiają się nowe. 

Struktura władzy administracji publicznej w Polsce tworzy układ w którym władze 

centralne wyznaczają ogólne kierunki działań na każdym poziomie podziału 

administracyjnego kraju. W praktyce rozwiązanie to istotnie ogranicza programowanie 

rozwoju na poziomie lokalnym. Złożony system zależności poszczególnych szczebli władzy 

publicznej wkomponowany w dotacje, w tym aktualnie głównie te pochodzące z funduszy 

europejskich, to podłoże do sterowania rozwojem nie zawsze w ramach racjonalnych decyzji, 

ale w układzie partyjnym. Odbywa się to zarówno w relacjach władzy rządowej 

z samorządową, jak i pomiędzy poszczególnymi poziomami władzy samorządowej. 

Osadzenie badań nad rozwojem w kontekście ekonomii politycznej jest wobec powyższego 

istotnie zasadne. 

Przystąpienie Polski do UE to zasadnicza zmiana roli władz samorządowych 

z dostawcy podstawowych usług publicznych, głównie administracyjnych, na gospodarza 

jednostki terytorialnej odpowiedzialnego za jej rozwój
3
. Decentralizacja władzy wpisana 

w transformację ustrojową sięgająca już ćwierćwiecza miała uwolnić oddolność drzemiącą 

w lokalnych społecznościach zdolnych do kreowania rozwoju adekwatnego do lokalnych 

potrzeb. W praktyce władze samorządowe stały się władczym dysponentem środków 

finansowych generowanych głównie dzięki aktywności społeczności lokalnej. Dbałość 

o zabezpieczanie zawodowe zwolenników proponowanego systemu rozwoju lokalnego jest 

wymownym wymiarem funkcjonowania polskich samorządów. Pomieszanie 

fundamentalnych zasad samorządności z finansowaniem jedynie słusznych wyborów 

                                                           
3
 Ibidem, s. 127. 
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zorientowanych na utrzymanie lub pozyskanie zwolenników swojej opcji politycznej jest 

faktem wpisanym w funkcjonowanie polskiej administracji publicznej, w tym wielu 

samorządów. Krajowa przestrzeń publiczna została istotnie upartyjniona dominacją 

wyznawców jedynie słusznej racji, co nie służy rozwojowi poprzez brak jego pełnego 

rozpoznania z uwagi na arbitralnie dokonywane oceny jego stanu. 

Samorządność postulowana w wielu wymiarach jako gwarant demokracji została 

współcześnie w znacznej części zawłaszczona przez politykę uprawianą na szczeblu 

centralnym. W efekcie stała się polem do realizacji równolegle kontraktów rozwojowych 

i kontraktów kadrowych. Efektywny rozwój nie może być jednak realizowany w systemie 

pozbawionym wieloletnich i trwałych inwestycji wkomponowanych w system partykularnych 

zależności abstrahujących od realnych potrzeb silenie umocowanych w układzie politycznym. 

Przykładów potwierdzających istniejący stan rzeczy jest wiele. Inicjowanie dyskursu 

dotykającego problematyki zawłaszczania rozwoju wpisanego w samorząd terytorialny 

układami partyjnymi jest często postrzegane zupełnie z niezrozumiałych powodów jako 

zastępcze w kontekście procesu rozpoznawania istoty sprawy. W gospodarce opartej na 

wiedzy to jednak kapitał ludzi przesądza o sukcesie organizacji, którą również tworzy 

społeczność lokalna. Pomijanie tego jakże ważnego aspektu w programowaniu rozwoju 

w dłuższej perspektywie przesądza o przewadze konkurencyjnej. Oczywiście jest to jeden 

z wielu czynników obok zależności systemowych wpływających na rozwój, nie mniej jednak 

kluczowy. Kapitał ludzki wkomponowany w relacje społeczne, zawodowe i polityczne może 

być priorytetową determinantą pozytywnych zmian, jak i skutecznym czynnikiem hamującym 

rozwój lub piętrzącym dysproporcje rozwojowe. Efektywny kapitał społeczny zaangażowany 

w politykę spójności danej jednostki terytorialnej to taki, który niezależnie od istniejących 

barier pozyskuje fundusze europejskie na realizację zadań realnie służących wspólnocie 

samorządowej w skali relatywnie większej od porównywalnych jednostek przestrzenno-

administracyjnych. 

Miejsce samorządu terytorialnego w polityce spójności 

Zdolność jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego rozwoju to złożona 

kompilacja wielu czynników o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. Podstawą 

strategicznego rozwoju są przede wszystkim uwarunkowania wewnętrzne. Rozbudowany 

system dotacyjny wpisany w fundusze europejskie przyniósł istotną zmianę w praktyce 
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kreowania rozwoju regionalnego. Finansowe wsparcie projektów inwestycyjnych, jak 

również i tych o charakterze doraźnym, wpisanych m.in. w zadania własne samorządów stało 

się niepowtarzalną okazją do realizacji przedsięwzięć nie z własnych środków budżetowych, 

ale z zewnętrznych. Nie zawsze jednak, jak pokazała praktyka projektowa, podejmowane 

działania realizowane były zgodnie z istniejącymi lokalnymi lub regionalnymi potrzebami. 

Liczne przykłady zrealizowanych już projektów pokazują, że były one wynikiem zarówno 

zewnętrznej presji na realizację projektów – nieważne jakich, świadczącej jednak 

o aktywności włodarzy, jak również rezygnacji z przedsięwzięć złożonych, w tym 

infrastrukturalnych, na rzecz tzw. projektów miękkich. Oczywiście decyzja o podjęciu starań 

o pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich nie jest tożsama z uzyskaniem dotacji. 

Przegląd ogółu zrealizowanych projektów, jak również tych niezrealizowanych prowadzi do 

wniosku, że w wielu przypadkach kluczowe decyzje gwarantujące realizację zadań zgodnych 

z koncepcją racjonalnego rozwoju nie były podejmowane w odpowiedzi na zidentyfikowane 

potrzeby. Odrębnym problemem jest wymagany wkład własny obligujący projektodawców do 

współfinansowania realizowanego projektu. W przypadku samorządów borykających się ze 

znacznym zadłużeniem jest to kwestia istotnie problematyczna. W perspektywie finansowej 

2007-2013 przeważająca część samorządów sprawnie poradziła sobie z tym wymogiem, 

kosztem jednak zadłużania się. Powiaty chełmskie w tym zakresie nie odbiegały od 

przeciętnej sytuacji ogółu samorządów.  

Mechanizm podziału środków wpisanych w fundusze europejskie wymaga zarówno 

oddolnej inicjatywności, ale równie istotna jest odgórna arbitralna decyzyjność dotycząca 

podziału środków finansowych. Kluczowe dla równowagi rozwojowej w ujęciu lokalnym są 

decyzje podejmowane na poziomie zarządów województw. Bo to właśnie zarządy 

województw decydują o podziale puli środków finansowych wpisanych w programy 

regionalne dedykowane wyłącznie projektodawcom i beneficjentom z danego województwa. 

W praktyce „samorządowcy walczą o nie pomiędzy sobą jak lwy, gdyż są one potem 

głównym powodem do chwały w staraniach o reelekcję. Cóż z tego, że formalnie wójt, 

burmistrz czy starosta nie jest podwładnym marszałka województwa, skoro w praktyce musi 

mu składać hołd lenny po to, by uzyskać odeń unijną dotację?”
4
. Grupa interesariuszy 

funduszy europejskich jest złożona, często jednak marginalizowane są rola i rzeczywiste 

                                                           
4

 Z. Kościelak, 25 lat samorządu. Sukcesy ruchu wolnościowego, art. z dn. 19 lipca 2015 r., 

http://nczas.com/publicystyka/25-lat-samorzadu-sukcesy-ruchu-wolnosciowego/, (data odczytu: 21.11.15). 

http://nczas.com/publicystyka/25-lat-samorzadu-sukcesy-ruchu-wolnosciowego/
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potrzeby grup docelowych które tworzą społeczności lokalne. Każda inicjatywa projektowa 

powinna przede wszystkim uwzględniać realizację działań strategicznych zorientowanych na 

rozwój społeczno-gospodarczy. 

Fundusze europejskie wpisane w programy regionalne podlegają zbliżonym 

regulacjom wpisanym w fundusze krajowe. Absorpcja środków z funduszy krajowych jest 

jednak jedynym gwarantem pozwalającym uzyskać realną przewagę mierzoną poziomem 

pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez poszczególne jednostki przestrzenno-

administracyjne. W tym jednak przypadku formalnie układy regionalno-lokalne nie mają 

wpływu na kontraktację funduszy europejskich. 

Przedsiębiorcy podejmujący się aktywnej realizacji projektów współfinansowanych 

z funduszy europejskich są niezwykle ważnym ogniwem w rozwoju regionalnym. W praktyce 

to ich aktywność przesądza o jakości życia społeczności lokalnej. Niezwykle ważne są w tym 

przypadku pozytywne przykłady i wsparcie niezależnie od formy płynące bezpośrednio 

z samorządów. Aktywność projektodawców, niezależnie od reprezentowanego sektora 

gospodarki oraz podmiotów jest kompilacją wielu czynników. Administracja samorządowa 

wyposażona jest w szerokie instrumentarium pozwalające na prowadzenie działań 

informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, jak również wsparcie finansowe aktywnych 

projektodawców. To jednak wymaga świadomości swojej roli wpisanej w środowisko 

lokalne. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że potencjał samorządu terytorialnego jest 

ogromny. To właśnie jednostki samorządu terytorialnego stanowią największą grupę 

podmiotów sektora publicznego realizujących projekty partnerskie z innymi podmiotami
5
. I to 

właśnie jednostki samorządu terytorialnego są największymi beneficjentami środków 

pochodzących z funduszy europejskich
6
. Władze samorządowe są odpowiedzialne w ramach 

posiadanych kompetencji za rozwój społeczny i gospodarczy swojego terytorium. Ma to 

fundamentalne znaczenie we wdrażania polityki spójności. Decentralizacja i regionalizacja 

polityki strukturalnej to wynik dążenia do efektywnej metody realizacji celów polityki 

                                                           
5
 R. Cieślak, E. Kornberger-Sokołowska (red. nauk.), J. Zdanukiewicz, Jednostki samorządu terytorialnego jako 

beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2012, s. 239. 
6
 O. Kot, Procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich w celu realizacji polityki regionalnej, 

w: Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczek, 

Wrocław 2013, s. 309. 
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spójności, czyli osiągnięcia spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej, poprzez 

stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy
7
. 

Powiaty chełmskie w rankingu absorpcji funduszy europejskich 

Istniejący w Polsce system ewaluacji działań realizowanych w ramach funduszy 

europejskich ma charakter wybiórczy, co w efekcie nie daje możliwości pełnej ilościowej 

i jakościowej oceny zrealizowanych przedsięwzięć. Programowanie rozwoju bazuje na 

statystykach ilościowych, tak jak i sprawozdawczość w tym zakresie. Podejście to nie daje 

pełnego obrazu analizowanego zjawiska, nie oznacza to jednak, że nie wnosi cennych 

poznawczo informacji. Jest obligatoryjnym punktem wyjścia do dalszych analiz, głównie 

o charakterze jakościowym. 

Lata 2007-2013 uplasowały Polskę w gronie największych beneficjentów funduszy 

europejskich. Wartość całkowita ogółu podpisanych w Polsce umów o dofinansowanie 

realizacji projektów to poziom sięgający prawie 409 mld zł kosztów kwalifikowalnych. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski to prawie 10,63 tys. zł. Poziom dofinansowania 

projektów zrealizowanych w minionej perspektywie w mieście Chełm, to jednak zaledwie 

5,05 tys. zł, co stanowi 47,5% przeciętnego dofinansowania krajowego. W przypadku 

powiatu chełmskiego sytuacja jest nieco korzystniejsza, bo dofinasowanie plasujące się na 

poziomie 6,07 tys. zł odpowiada 57,1%. Zdecydowanie najkorzystniej w prezentowanym 

rankingu, bazującym na podziale administracyjnym uwzględniającym powiaty województwa 

lubelskiego powstałe na bazie województw zlikwidowanych w 1998 roku, uplasowały się 

powiaty lubelskie. Powiat grodzki z wynikiem 16,24 tys. zł o 53,1% przekroczył wskaźnik 

krajowy, a powiat ziemski z wynikiem 17,15 tys. zł przekroczył wskaźnik krajowy już 

o 61,4%. Rozkład poziomu wsparcia pomiędzy poszczególne powiaty województwa 

lubelskiego wskazuje na wyraźne wewnętrzne zróżnicowanie tego regionu, który z kolei 

w grupie województw regionu wschodniego plasuje się najmniej korzystnie. 

                                                           
7
 D. Hübner, Rola samorządów w polityce regionalnej, Mazowsze Studia Regionalne nr 2/2009, s. 11-12. 
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Wykres 1. Całkowita wartość projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – 

wydatki kwalifikowalne ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca [w zł]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS wg stanu na 30 czerwca 2015 r.  

Realizacja projektów w ramach RPO WL to szansa na wsparcie ogółu przedsięwzięć 

na poziomie ponad 7,5 mld zł. W odniesieniu do ponad 25,1 mld zł pozyskanych przez 

podmioty podejmujące się realizacji projektów w ogóle dostępnych funduszy europejskich na 

terenie województwa lubelskiego jest to udział przekraczający 30%, przy czym jest on dość 

wyraźnie zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi powiatami. W przypadku miasta Chełm 

wskaźnik ten plasuje się na poziomie 26,5%, a w przypadku powiatu chełmskiego jest to 

poziom 30,3%. Wysoki udział dofinansowania ogółu inicjatyw projektowych realizowanych 

w ramach RPO WL świadczy o jego realnym wpływie na kształtowanie rozwoju 

regionalnego. 

Powiaty chełmskie na tle ogółu powiatów województwa lubelskiego uplasowały się 

w prezentowanym rankingu zdecydowanie niekorzystnie. Udział środków finansowych 

wyznaczonych ich udziałem przypadającym na 1 mieszkańca danej jednostki przestrzenno-

administracyjnej uplasował miasto Chełm na ostatniej pozycji w wynikiem 1,6 tys. zł, tj. 46% 

wskaźnika wojewódzkiego. Nieco lepiej w prezentowanym rankingu uplasował się powiat 

chełmski, który z wynikiem 2,1 tys. zł osiągnął 58,9% wskaźnika wojewódzkiego. W obu 

przypadkach zatem w wymiarze potencjału rozwojowego przypisywanego funduszom 

5 053 
6 070 

 -  

 2 000  

 4 000  

 6 000  

 8 000  

 10 000  

 12 000  

 14 000  

 16 000  

 18 000  

 20 000  

 -  

 2 000  

 4 000  

 6 000  

 8 000  

 10 000  

 12 000  

 14 000  

 16 000  

 18 000  

 20 000  

POLSKA 



Jegorow D., Gruszecki L., Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia 
powiatów chełmskich, [w:] I. Lasek-Surowiec (red.), 25 lat polskiej samorządności. Cykl 
konferencyjno-monograficzny: Studia nad samorządem terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm 2016, s. 137-148. ISBN: 978-83-61149-91-0. 
 

europejskim powiaty chełmskie w perspektywie finansowej 2007-2013 nie wykorzystały 

istniejącej szansy. Liderem rankingu jest miasto Lublin, które z wynikiem 5,9 tys. zł 

przekroczyło wskaźnik wojewódzki o 67,4%. Tak wyraźne dysproporcje alokacji środków 

publicznych rozpatrywane w dłuższych przedziałach czasowych świadczą o niebezpiecznym 

zjawisku pogłębiającej się dywergencji rozwojowej. Niezależnie, czy chodzi o rozwój dróg, 

czy wsparcie przedsiębiorców w praktyce rezygnacja z absorpcji funduszy europejskich 

obniża bieżącą i strategiczną zdolność jednostek przestrzenno-administracyjnych do rozwoju. 

Wykres 2. Całkowita wartość projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2007-2013 – wydatki kwalifikowalne ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca [w zł]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS wg stanu na 30 czerwca 2015 r.  

Zgodnie z obowiązującą procedurą realizacji projektów współfinansowanych 

z funduszy europejskich projektodawca każdorazowo ma obowiązek informowania o źródle 

współfinansowania. W praktyce pomijany jest poziom dofinansowania oraz pozostałe źródła 

finansowania. Prowadzi to do kreowania przekazu, że ogół projektów to zasługa funduszy 

europejskich. Podejście to jest błędne, bowiem w przypadku RPO WL dofinansowanie 

wpisane w fundusze europejskie to poziom zaledwie 54,4%. Pozostałe środki pochodzą 

z budżetu państwa, budżetów samorządów terytorialnych oraz są to środki prywatne. Przyjęta 

i utrwalana retoryka o nadrzędnej roli funduszy europejskich w świetle powyższych danych 
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nie jest jednoznaczna. Bezsprzecznym faktem jest jednak to, że skoro istnieją możliwości 

pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój należy z nich korzystać. Poziom 

dofinansowania w ramach funduszy europejskich projektów zrealizowanych na rzecz miasta 

Chełm to 56,7%, a w przypadku powiatu chełmskiego 55,8%. Tym samym poziom tzw. 

„unijnego” dofinansowania sprowadzony został do 1 tys. zł na mieszkańca powiatów 

chełmskich. Biorąc pod uwagę siedmioletni okres rozliczenia jest to kwota nie przekraczająca 

150 zł rocznie. 

Wykres 3. Projekty realizowane i zrealizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca [w zł] 

wg wartości projektów i dofinansowania UE. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy projektów dofinansowanych z RPO WL na 

lata 2007-2013 wg stanu na 25 listopada 2015 r.  

Odrębną kwestią jest fakt, że powyższe zestawienie bazujące na danych pochodzących 

z bazy prowadzonej przez UM WL różni się od danych pochodzących z baz GUS. 

Jednoznaczność informacji publicznej jest kwestią niezwykle istotną w wymiarze jej 

wiarygodności, co wymaga natychmiastowej korekty. 
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Kondycja społeczno-gospodarcza powiatów chełmskich 

Powiaty chełmskie od lat klasyfikowane są jako najbiedniejsze nie tylko 

w województwie lubelskim, ale w całej Polsce, a finalnie w całej UE. Najniższe nasycenie 

przedsiębiorczością, najniższe nakłady inwestycyjne, najniższa wartość środków trwałych 

w przedsiębiorstwach przy najwyższym bezrobociu nie tworzy otoczenia sprzyjającego 

rozwojowi społeczno-gospodarczemu
8
. Podregion chełmsko-zamojski pod względem PKB na 

1 mieszkańca i udziale w krajowym PKB sklasyfikowany został w grupie 10 najsłabszych 

gospodarczo podregionów Polski w latach 2007 i 2013
9
. 

Wyraźna lokalna dyspersja w absorpcji funduszy europejskich na niekorzyść 

powiatów chełmskich, osadzona w wyraźnie mniej korzystnych wyjściowych 

uwarunkowaniach gospodarczych powiatów chełmskich, nie zwiększa szans na realizację 

celów wpisanych w politykę spójności. Utrwalane i potęgowane przez lata zróżnicowanie 

endogenicznych czynników rozwoju wspomagane nierównomiernym wsparciem finansowym 

o charakterze egzogenicznym prowadzi wprost do dywergencji rozwojowej. 

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to również nowe regulacje, w tym wymagania 

w zakresie efektywności ekonomicznej realizowanych projektów inwestycyjnych, 

precyzyjnego przygotowania inwestycji, spełnienia warunków w zakresie racjonalności 

kosztów realizacji i kosztów późniejszego utrzymania obiektów inwestycyjnych. Realizacja 

nowych projektów może okazać się zatem bardzo trudna, zarówno w wymiarze 

organizacyjnym, jak i finansowym warunkowanym chociażby koniecznością wnoszenia 

wkładu własnego
10

. Powiaty chełmskie mające zdecydowanie mniejszy potencjał wyjściowy 

oraz relatywnie mniejsze doświadczenie projektowe wprawdzie nie stoją na pozycji 

przegranej, jednak nie można wskazywać na przewagę w jakimkolwiek wymiarze. 

Stymulacja działań pro projektowych jest w tym przypadku wysoce pożądana. Może jednak 

                                                           
8
 D. Jegorow, Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna - nowe oblicze. 

Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Chełm 2010, s. 12. 
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 B. Wyżnikiewicz, Pięć najbiedniejszych powiatów w Polsce, art. z dn. 7 kwietnia 2015 r., 
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 M. Kogut-Jaworska, Problem nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 
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okazać się to bardzo trudne, ponieważ działania podejmowane przez władze Chełma są 

rozproszone. Niedostrzegalna jest również koncepcja na rozwój miasta
11

. 

Zakończenie 

Programowanie rozwoju, aby było efektywne na etapie realizacji poszczególnych 

projektów, wymaga realnej oceny stanu wejściowego do procesu, a nie odgórnego zakładania 

arbitralnych korzyści z przyjętych rozwiązań. Efektywność rozwoju, to nie tylko 

wyrafinowany opis oparty na wskaźnikach ekonomicznych wpisanych w teorię wzrostu 

społeczno-gospodarczego, ale przede wszystkim korzyść społeczna zachowująca równowagę 

podziału dóbr i korzyści publicznych. 

Administracja publiczna, niezależnie od szczebla który reprezentuje, winna kierować 

się nie tylko doraźnymi przedsięwzięciami wpisanymi w kalendarz wyborczy, ale przede 

wszystkim rzetelną dbałością o rozwój w ścisłym tego słowa znaczeniu. To jednak wymaga 

poczucia misji społecznej, a nie skupiania się na doraźnej aktywności zawodowej. Osobiste 

ambicje polityczne połączone z jednoznacznym rozdźwiękiem pomiędzy wizją rozwoju 

regionu i jej związkiem z rozwojem lokalnym stały się istotnymi de stymulantami rozwoju 

powiatów chełmskich. Naiwnością jest twierdzenie, że polityka była nieobecna w procesie 

redystrybucji funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym. 

Zdecydowanie najmniejsza absorpcja funduszy europejskich przez powiaty chełmskie 

na tle pozostałych powiatów województwa lubelskiego często łączona jest z niekorzystnym 

układem sił politycznych w regionie pomiędzy poszczególnymi samorządami. Argument ten 

jest często podnoszony wskazując na niekorzystną sytuację miasta Chełm w kontekście 

odmiennych wizji rozwojowych wynikających z układów politycznych zarządu 

województwa. Dodatkowo w tle wskazywane są uwarunkowania historyczne porażki 

wyborczej, związanej z ubieganiem się o fotel prezydenta miasta Chełm, jednego 

z marszałków województwa odpowiedzialnego za fundusze europejskie. Faktem jest, że 

powiaty chełmskie zdecydowanie mniej w porównaniu z pozostałymi powiatami 

województwa lubelskiego pozyskały środków finansowych w ramach RPO WL. Jednak 

faktem jest również to, że układ niekorzystnych relacji w zakresie absorpcji funduszy 

europejskich ma zbliżone relacje w odniesieniu do ogólnej puli funduszy europejskich 
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wpisanych w perspektywę 2007-2013. Nie można zatem jednoznacznie przyjąć, że 

niekorzystny układ sił politycznych w regionie jest decydującą przyczyną niewątpliwej 

niskiej aktywności projektowej powiatów chełmskich. Należy jednocześnie podkreślić, że 

medialna celebracja jednoznacznych korzyści wynikających z absorpcji funduszy 

europejskich wpisana w retorykę samorządu województwa lubelskiego jest nieuczciwa 

w sytuacji, gdy pomija się kontekst jakościowy i rozkład lokalny. 

Oczywiście samorządy to jedno, ale wspólnota lokalna, jaką tworzą mieszkańcy, to 

zupełnie odrębna kwestia. Niska aktywność projektowa to jednak w dużej mierze wynik 

działań władz samorządowych realizujących największe w wymiarze kosztowym projekty. 

Olbrzymie wyzwanie dla samorządów to aktywizacja oddolnego endogenicznego potencjału 

drzemiącego w społeczności lokalnej. To, że przedsiębiorcy z powiatów chełmskich mało 

aktywnie włączali się w inicjatywy projektowe to konsekwencja niskiej aktywności 

samorządów w tym obszarze, głównie w zakresie krajowych programów operacyjnych. 

Niewątpliwe kwestią wymagającą naprawy jest kapitał społeczny zaangażowany w lokalne 

gremia decyzyjne. 

Zaprezentowane badania to fragment nierozpoznanej złożonej rzeczywistości 

społeczno-gospodarczej, która wymaga prowadzenia dalszych badań zarówno w wymiarze 

ilościowym, jak i jakościowym. Istotnym problemem w analizie poznawczej jest ograniczony 

dostęp do informacji, w tym baz danych, ograniczony poziom szczegółowości, jak również 

ich jakość. Jednoznaczność informacji publicznej jest kwestią niezwykle istotną w wymiarze 

jej wiarygodności, co wymaga natychmiastowej korekty w świetle istniejących rozbieżności. 

Obraz województwa lubelskiego w wymiarze rozwoju regionalnego mierzonego 

poziomem zainwestowanych środków finansowych pochodzących z puli funduszy 

europejskich nie wpisuje się w koncepcję polityki spójności. Oczywiście same środki 

finansowe nie przesądzają o efektywności rozwoju, są jednak niezwykle ważnym czynnikiem 

kompensacyjnym oraz pozwalającym budować przewagę konkurencyjną. W sposób zupełnie 

bezpodstawny nader często wskazuje się na samoistną moc funduszy europejskich 

przesądzających o sukcesie rozwoju. Faktem jest jednak, że w kontekście celów leżących 

u podłoża polityki spójności i szerokiego instrumentarium leżącego u jej podstaw rezygnacja 

z ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację różnorodnych projektów jest 

nieuzasadnionym działaniem. 
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