
STUDIA  I  PRACE  WYDZIA U  NAUK  EKONOMICZNYCH  I  ZARZ DZANIA  NR  37, t. 2 

Olga Podli ska
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE RODKÓW W RAMACH PROW 2007–2013 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

Streszczenie

Celem artyku u jest prezentacja i ocena zró nicowania wielko ci rodków wy-

korzystanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  

w województwie mazowieckim. Wybrany do bada  obszar charakteryzowa  si  naj-

wi kszym wykorzystaniem rodków w ramach PROW na lata 2007–2013 w Polsce. 

Ponad 7433,1 mln z rodków przeznaczono w a nie na to województwo w ramach 

analizowanego Programu, co stanowi 14% udzia  alokowanych funduszy. Zró nicowa-

nie wewn trzne województwa spowodowa o, e alokacja rodków by a tak e nierówno-

mierna. Najwi ksze wykorzystanie funduszy unijnych odnotowano w podregionie 

ostro cko-siedleckim. Cel ich przeznaczenia by  zgodny z krajow  tendencj  w alo-

kacji funduszy. Najwi ksze wsparcie przekazano zatem na realizacj  dzia a  w ramach 

Osi 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

S owa kluczowe: PROW 2007–2013, rodki unijne, województwo mazowieckie

Wprowadzenie

Wst pienie Polski do Unii Europejskiej wi za o si  zarówno z wieloma 

w tpliwo ciami, jak i trudno ciami, które Polska musia a pokona . Akcesja 

wi za a si  bowiem z przystosowaniem szeregu dziedzin gospodarki krajowej 
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do wymogów obowi zuj cych we Wspólnocie. Dotyczy o to ujednolicenia 

prawa, poprawy stanu infrastruktury, dalszego rozwoju gospodarki rynkowej 

oraz przygotowania odpowiedniej terytorialnej organizacji pa stwa. Przyst pie-

nie Polski do Unii Europejskiej da o jednak wiele mo liwo ci i szans rozwoju. 

Dzi ki dotacjom unijnym nast pi y zmiany technologiczne, infrastrukturalne 

oraz wymiana do wiadcze  naukowych. rodki te nie s  przeznaczane tylko na 

cele publiczne, mo e z nich korzysta  ka dy mieszkaniec czy przedsi biorca,

który wyka e swój wk ad w popraw  jako ci ycia i funkcjonowanie gospodar-

ki. Mo liwo  korzystania z tych róde  prowadzi do wzrostu pozycji na arenie 

mi dzynarodowej oraz wzrostu atrakcyjno ci naszego kraju1.

Z mo liwo ciami rozwoju, jakie Polska ma w zwi zku z przyst pieniem

do Unii Europejskiej, spotykamy si  nie tylko na szczeblu pa stwowym. Za-

uwa alne jest to równie  w najbli szym otoczeniu, co wida  w poszczególnych 

regionach. Niemal e ka da z jednostek samorz du terytorialnego, w mniejszym 

b d  wi kszym stopniu, korzysta ze rodków unijnych. Wiele jest tak e pry-

watnych przedsi biorstw, które t  pomoc wykorzystuj . Mo liwo ci jest wiele  

i dzi ki nim zmienia si  polska gospodarka2.

Rozwój jednostek samorz du terytorialnego mo na rozpatrywa  w trzech 

wymiarach: gospodarczym, spo ecznym i ekologicznym. Wyst puj ce w ich za-

kresie dysproporcje wida  na ka dym szczeblu podzia u administracyjnego 

kraju. Ró nice te s  niwelowane przez samorz dy za pomoc  prowadzonej poli-

tyki lokalnej. Nie sposób jednak przeoczy  wp ywu rodków unijnych na po-

dejmowane decyzje, w tym tak e rodków finansowych dost pnych w ramach 

PROW 2007–2013. 

Cel i metodyka 

Celem artyku u jest prezentacja i ocena zró nicowania wielko ci rodków

wykorzystanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 w województwie mazowieckim, w podziale na poszczególne pod-

regiony i osie programowe. Cz  teoretyczn  opracowano stosuj c metod

                                                          
1 Korzy ci i koszty cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej, synteza raportu, Centrum Eu-

ropejskie Natolin, Warszawa 2003, s. 9–14. 
2  J. Sawicka, Polska w Unii Europejskiej – wybrane polityki sektorowe, Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2004, s. 160–163. 
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studiów literaturowych. Oceny wielko ci pozyskanych rodków dokonano 

dzi ki analizie porównawczej oraz wybranym metodom statystyki opisowej. 

Analizie poddano sposób rozdysponowania rodków w rozbiciu na poszczegól-

ne dzia ania. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne pochodz ce z Banku 

Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, finansowany  

w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, jest najwi kszym programem po-

mocowym dla sektora rolno-spo ywczego w historii Polski, wdra anym przez 

Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bud et Programu wynosi 

ponad 17,4 mld euro. rodki pochodz  z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) oraz bud etu krajowego 

(oko o 4 mld euro)3.

Pomoc finansowa z PROW 2007–2013, udzielana rolnikom, przedsi bior-

com i lokalnym samorz dom oraz w a cicielom lasów,  przeznaczana jest na 

budow  nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spo ywczego i le nic-

twa, prowadzenie dzia alno ci rolniczej zgodnej z ochron rodowiska natural-

nego, rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz dzia ania na rzecz pod-

niesienia jako ci ycia mieszka ców wsi i ich aktywizacji gospodarczej. 

G ówne cele, których realizacj  u atwia pomoc finansowa udzielana  

z PROW 2007–2013, to: 

przyspieszanie modernizacji gospodarstw rolnych, 

podwy szanie konkurencyjno ci przetwórstwa spo ywczego i jako ci 

ywno ci,

o ywienie przemian w rolnictwie i rynku ziemi przez przyznawanie 

rent strukturalnych i premii u atwiaj cych start zawodowy m odym rol-

nikom oraz finansowanie scalania gruntów, 

                                                          
3  Strona internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.ari-

mr.gov.pl (29.08.2014). 
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zach canie rolników do gospodarowania w sposób przyjazny rodowi-

sku oraz zachowania rodzimych ras i cennych przyrodniczo siedlisk  

ro lin,

wspieranie dop atami ONW dzia alno ci rolniczej na terenach górskich 

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

polepszanie lesisto ci kraju przez udzielanie pomocy finansowej na za-

lesianie gruntów o ma ej przydatno ci rolniczej, 

pobudzanie przedsi biorczo ci i tworzenie nowych miejsc pacy na tere-

nach wiejskich, 

odnowa wsi, rozbudzanie aktywno ci jej mieszka ców i budowa kapi-

ta u spo ecznego na wsi, 

podwy szanie kwalifikacji rolników i w a cicieli lasów oraz u atwianie 

im dost pu do p atnych us ug  doradczych, 

polepszanie jako ci ycia na terenach wiejskich4.

PROW 2007–2013 obejmuje dwadzie cia dwa dzia ania, które s  wdra a-

ne w ramach czterech osi priorytetowych (rys. 1). Wszystkie s  finansowane  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz wspó finansowane z krajowego bud etu5.

Rysunek 1. PROW w podziale na osie priorytetowe 

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.arimr.gov.pl (29.08.2014). 

                                                          
4  Tam e.
5  M. Trajer, Us ugi turystyczne w ramach dzia ania „Ró nicowanie w kierunku dzia alno-

ci nierolniczej” – PROW 2007–2013, w: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich, red. K. Krzy anowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 47.  
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Dzia ania obejmuj ce osie 1 i 2 s u  w g ównej mierze dostosowaniu sek-

tora rolnego i le nego do rosn cych wymaga  wspólnotowych, w tym zwi za-

nych z ochron rodowiska, i s  skierowane g ównie do producentów rolnych. 

Instrumenty dost pne w ramach osi 3 uzupe niaj  priorytety zdefiniowane  

w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mog  pozytywnie 

oddzia ywa  na mieszka ców obszarów wiejskich. O  4 – LEADER – umo li-

wia realizowanie i osi gni cie celów osi 3. Dzia ania w ramach tej osi przyczy-

niaj  si  do aktywizacji spo eczno ci wiejskich przez w czenie partnerów spo-

ecznych i gospodarczych do planowania i wdra ania lokalnych inicjatyw.  

W ramach podej cia LEADER wspierana jest równie  dzia alno  lokalnych 

grup dzia ania, w tym realizowane przez nie projekty wspó pracy6.

Wykorzystanie rodków w ramach PROW w latach 2007–2013 

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 dla ca ej 

Polski (tab. 1) wskazuje, e kwota wszystkich dotychczas zawartych umów 

opiewa na blisko 68,34 mld z . Najwi kszy dotychczasowy strumie rodków 

zosta  przekazany na realizacj  dzia a  osi 1. Poszczególnych beneficjentów 

natomiast najbardziej przyci gaj  dzia ania osi 2, co przejawia si  liczb  umów.  

Jak wynika z tabeli 1, a  44,1% rodków wydatkowanych na zawarte 

umowy przeznaczono na popraw  konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego 

realizowan  w ramach osi 1. Kolejn  pozycj  w strukturze udzia owej kwot 

zawartych umów stanowi  dzia ania w ramach osi 2, czyli przy poprawie ro-

dowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Bior c za  pod uwag  liczb  zawar-

tych umów, zaskakuj ca jest dysproporcja w ich udziale. A  95,55% stanowi

umowy sk adane przez beneficjentów w ramach osi 2, przy niewielkim udziale 

umów zawartych w ramach pozosta ych osi.    

Województwo mazowieckie jest najwi ksze w Polsce, zarówno pod 

wzgl dem powierzchni, jak i liczby ludno ci. W realizacji p atno ci z PROW 

równie  najwi cej rodków wykorzystano w tym województwie (wykres 1). 

                                                          
6  www.prow.mazovia.pl (1.09.2014). 
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Tabela 1. Realizacja PROW 2007–2013 narastaj co od uruchomienia Programu  

(stan na dzie  16.08.2014) 

Limit rodków
dla dzia ania PROW 

2007–2013
Zawarte umowy 

Nazwa dzia ania 
publiczne ogó em

w mld z
liczba 
umów

% liczby 
umów

kwota
umów

w mld z

% kwoty 
umów

O  1. Poprawa konku-
rencyjno ci sektora 
rolnego i le nego 

32,87 193 781 3,17 30,14 44,10 

O  2. Poprawa rodowi-
ska naturalnego i obsza-
rów wiejskich 

20,89 5 842 775 95,55 20,54 30,06 

O  3. Jako ycia na 
obszarach wiejskich 
i ró nicowanie gospo-
darki wiejskiej 

13,81 42 807 0,7 14,56 21,31 

O  4. LEADER 3,29 35 421 0,58 3,1 4,54 

RAZEM 70,86 6 114 784 100,00 68,34 100,00 

ród o: opracowanie w asne na podstawie zbiorczych sprawozda  bie cych tygodniowych  
z realizacji PROW na lata 2007–2013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

www.minrol.gov.pl (01.09.2014). 

Wykres 1. Realizacja p atno ci wed ug województw w ramach PROW 2007–2013, 

narastaj co do 31.12.2013 roku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Sprawozdania z dzia alno ci Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok, www.arimr.gov.pl (01.09.2014). 
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Na powy szym wykresie zauwa y  mo na, e najwi cej rodków

z PROW 2007–2013 otrzyma o województwo mazowieckie. Jest to kwota opie-

waj ca na 7433,1 mln z , co stanowi 14% udzia  w realizacji Programu w Pol-

sce. Du ym udzia em wyró nia si  tak e województwo wielkopolskie – z 12% 

udzia em i wykorzystan  kwot  6075,9 mln z . Spo ród wszystkich woje-

wództw najmniej rodków wykorzystano w województwie opolskim. Jest to 

kwota 1166,3 mln z  i 2% udzia  w alokacji rodków z PROW na lata  

2007–2013. 

Wyró niaj ce si  spo ród innych województwo mazowieckie jest bardzo 

zró nicowane wewn trznie. Tworz  go z jednej strony aglomeracja warszaw-

ska, pe ni ca dominuj c  funkcj  spo eczno-gospodarcz  kraju, a z drugiej – 

pozosta a cz  regionu, maj ca charakter g ównie rolniczy, gdzie u ytki rolne 

zajmuj  ok. 65% powierzchni województwa. Analizuj c wykorzystane rodki,

warto zatem zwróci  uwag  na cel wydatkowania i region województwa,  

w którym s  one wykorzystywane (tab. 2 i wykres 2). 

Tabela 2. Realizacja PROW na lata 2007–2013 w ramach poszczególnych osi  

w podregionach województwa mazowieckiego (w mln z )

Wyszczególnienie O  1 O  2 O  3 O  4 RAZEM 

Podregion ciechanowsko- 
-p ocki

871,58 552,60 200,03 19,35 1 643,56 

Podregion ostro cko-
-siedlecki

1 570,27 1 022,32 364,54 32,57 2 989,70 

Podregion radomski 520,58 289,13 149,36 23,58 982,65
Podregion m. Warszawa 2,57 0,00 0,68 1,08 4,33
Podregion warszawski 
wschodni

357,02 220,66 127,27 23,58 728,53

Podregion warszawski 
zachodni 

531,84 350,95 88,36 16,10 987,25

RAZEM 3 853,86 2 435,66 930,24 116,26  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, 
www.stat.gov.pl (01.09.2014). 

W podziale na podregiony (NTS III) jest zauwa alna ró nica w realizowa-

nych p atno ciach w ramach PROW 2007–2013. Stan na koniec 2013 roku 

wskazuje, e najwi cej rodków zosta o rozdysponowanych w podregionie 

ostro cko-siedleckim – ponad 40% rodków. Du y udzia  ma te  podregion 

ciechanowsko-p ocki (22%). Bior c pod uwag  wykorzystanie rodków w roz-
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biciu na poszczególne osie, najwi cej przeznaczono na dzia ania osi 1, co jest 

zgodne ze zbiorcz  realizacj  Programu dotycz c  ca ego kraju. Jest to kwota 

3853 mln z  i tworzy 53% udzia  w przeznaczeniu rodków w ramach tego Pro-

gramu.  

Wykres 2. Realizacja PROW na lata 2007–2013 w ramach poszczególnych osi  

w podregionach województwa mazowieckiego (w mln z )

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

W ramach osi 1, na któr   przeznaczano  najwi cej rodków, podejmowane 

s  dzia ania wspieraj ce proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmoc-

nienie kapita u rzeczowego. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego reali-

zowana jest równie  przez zapewnienie wsparcia w zakresie jako ci produkcji, 

polepszenie infrastruktury wsi i tworzenie grup zrzeszaj cych producentów 

rolnych.  W odniesieniu do zasobów ludzkich wsparcie w zakresie zdobywania 

wykszta cenia i podnoszenia kwalifikacji realizowano przez kszta cenie zawo-

dowe, dzia ania informacyjne i szkoleniowe oraz umo liwianie korzystania  

z us ug doradczych7.

                                                          
7  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013.
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Podsumowanie 

Badania w zakresie wykorzystania rodków unijnych pokazuj , jak bardzo 

Polska skorzysta a z przyst pienia do Unii Europejskiej, oraz pozwalaj  na 

utwierdzenie si  w przekonaniu, e by a to s uszna decyzja. Wskazuj  te  skal

pozyskiwanych rodków z funduszy unijnych. Wa ne jest równie  zwrócenie 

uwagi na mo liwo ci, jakie stoj  przed innymi jednostkami samorz du teryto-

rialnego w kwestii pozyskania rodków unijnych na przeprowadzenie inwes-

tycji. 

Przeprowadzona analiza dowodzi, e fundusze pochodz ce z Unii Euro-

pejskiej s  znacz cym ród em finansowania dzia a  i inwestycji podj tych ze 

wzgl du na dofinansowanie. Realizacja projektów w ramach PROW 2007–2013 

pozwoli a na wzrost konkurencyjno ci gospodarczej obszarów wiejskich oraz 

rozwój przedsi biorczo ci. 

W artykule przedstawiono zró nicowanie w wykorzystaniu funduszy  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w woje-

wództwie mazowieckim. Realizacja dzia a  tego Programu wskazuje, e za-

równo w uj ciu krajowym, jak i w województwie mazowieckim najwi cej 

rodków wykorzystano w ramach osi 1.  Je li chodzi natomiast o zró nicowanie

badanego regionu, to najwi ksze wykorzystanie rodków unijnych odnotowano 

w podregionie ostro cko-siedleckim. Ponad 40% rodków przydzielono w a -

nie temu obszarowi województwa mazowieckiego, z celem przeznaczenia 

zgodnym z krajow  tendencj  w alokacji funduszy, tzn. realizacj  dzia a

w ramach osi 1 PROW na lata 2007–2013. 
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USE OF FUNDS WITHIN RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS (PROW) 2007–2013  
IN THE MAZOVIAN PROVINCE  

Abstract 

The purpose of the article is to present and assess the extent of use of the funds 

under Rural Development Programs for 2007–2013 in the Mazovian Province. The area 

selected for the study as characterised with the highest use of funds within PROW for 

2007–2013 in Poland, with a share of 14%. The amount of over PLN 7433.1 million 

was assigned for the province under the Program. As a result of internal differences in 

the Province, the allocation of funds was uneven. The funds were used to the largest 

extent in the Ostro ka-Siedlce sub-region. The objective of the funds was compliant 

with the national trends in fund allocation. Therefore, the largest amount of support was 

assigned to activities within Axis 1 of the Rural Development Programs for 2007–2013. 
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