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W latach 2007-2011 Polska efektywnie korzystała ze środków UE, co 
zaowocowało pozytywnym wpływem polityki spójności na wzrost gospo-
darczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy. Dokonywało się to głów-
nie w obszarach: transport, badania i rozwój technologiczny, innowacje 
i przedsiębiorczość, a także społeczeństwo informacyjne oraz rozwój ka-
pitału ludzkiego.

Przewiduje się, że największego wpływu polityki spójności na podsta-
wowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce należy ocze-
kiwać w latach 2013-2015. Wówczas:

XX  zmniejszać się będzie dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych 
gospodarek UE,

XX następować będzie dalszy wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. 

PKB i Inwestycje
 W latach 2007-2011:

XX gospodarka polska odnotowała najwyższe w UE roczne tempo 
wzrostu gospodarczego (4,3% wobec 0,5% w UE-27), przy czym  
ok. 15-20% (tj. ok. 1 pkt proc.) wzrostu było rezultatem inwestycji 
współfinansowanych przez UE,

XX znacznie poprawiła się konkurencyjność polskiej gospodarki oraz wa-
runków prowadzenia działalności gospodarczej, 

XX napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych  wyniósł łącznie  
53,7 mld euro 

Szacuje się, że realne tempo wzrostu PKB w okresie 2004-2015 
w efekcie wykorzystania funduszy unijnych będzie wyższe przeciętnie  
o ok. 0,6 pkt. proc. 

 
Rynek pracy  
i polityka społeczna

W latach 2007-2011:

XX wsparciem integracyjnym i  aktywizującym (m.in. w formie szkoleń, 
doradztwa i poradnictwa) objęto prawie 1 mln osób bezrobotnych, 

XX Co druga osoba bezrobotna (ok. 500 tys. osób), która została objęta 
działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej (np. szkolenia) z Progra-
mu Kapitał Ludzki, w ciągu sześciu kolejnych miesięcy znalazła pracę 
lub założyła własną firmę 

XX  środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 
131 tys. osób, z czego 23 tys. było poniżej 25 roku życia, a blisko 11 tys. 
należało do grupy wiekowej 50+;

XX powstało 3,5 tys ośrodków przedszkolnych, z których korzysta 110 tys. 
dzieci;

XX w projektach Programu Kapitał Ludzki wzięło udział 130,1 tys. osób 
niepełnosprawnych.

 
Zdrowie

XX zakupiono 322 ambulanse ratownicze,

XX wybudowano lub zmodernizowano ponad 30 tys. m2 budynków in-
stytucji ochrony zdrowia,

XX 2,4 mln pacjentów korzysta z infrastruktury ochrony zdrowia,

XX zakupiony przy wsparciu z FE sprzęt medyczny umożliwi przeprowa-
dzenie ponad 9 mln badań specjalistycznych,

XX 19 tys. pielęgniarek objętych zostanie studiami pomostowymi

XX ponad 700 lekarzy ukończy specjalizacje onkologiczne, kardiologicz-
ne, medycyny pracy. 
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Innowacje
Zgodnie z dotychczas podpisanymi umowami o dofinansowanie:

XX liczba zmodernizowanych laboratoriów badawczych w ośrodkach ba-
dawczych wyniesie 689,

XX liczba wspartych projektów badawczych i rozwojowych w ośrodkach 
badawczych wyniesie 362, 

XX liczba projektów w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w przedsię-
biorstwach wyniesie 513.

 
Infrastruktura drogowa i transport

W latach 2007-2011: 

XX do 1070 km zwiększyła się długość autostrad

XX do 738  km zwiększyła się długość dróg ekspresowych

XX zakupiono 1800 nowych autobusów i tramwajów. 

Podpisane umowy o dofinansowanie zakładają wybudowanie lub 
przebudowę ponad 8,5 tys. km dróg wojewódzkich, powiatowych, gmin-
nych
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Ochrona środowiska

Na koniec 2011 r.:

XX w miastach odsetek ludności posiadającej dostęp do oczyszczalni 
ścieków wynosił 89,1% 

XX na obszarach wiejskich odsetek ludności posiadającej dostęp do 
oczyszczalni ścieków wynosił 30,9%

XX zrealizowane projekty objęły już 136 tys. osób

XX podpisano 347 umów na projekty mające na celu poprawę jakości po-
wietrza, z czego zrealizowano 163 

XX wybudowano 155 nowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie:

XX dostęp do oczyszczalni ścieków będzie miało blisko 349 tys. osób 

XX długość zmodernizowanej/wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynie-
sie ponad 20 tys. km, 

XX długość zmodernizowanej/wybudowanej sieci wodociągowej wynie-
sie prawie 5,5 tys. km,

Energetyka
XX w zakresie bezpieczeństwa energetycznego realizowanych jest 19 

projektów na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł,

XX prowadzonych jest 650 inwestycji w odnawialne źródła energii
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