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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0761/2007, którą złożył Wojciech Szymalski (Polska), w imieniu 
stowarzyszeń ekologicznych Zielone Mazowsze i Centrum Zrównoważonego 
Transportu, w sprawie modernizacji polskich kolei

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko (POIiŚ) 
na lata 2007-2013, w ramach którego polskie Ministerstwo Transportu zamierza 
zmodernizować i usprawnić system transportu, w tym polskie koleje. POIiŚ jest jednym 
z programów operacyjnych, na które UE przeznacza pomoc finansową za pośrednictwem 
Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego. Składający petycję podkreśla, że 
kryteria projektowe określone przez Ministerstwo Transportu są nieprzejrzyste i że nie 
przeprowadzono analizy skuteczności. Poddaje on w wątpliwość, czy opracowany przez 
polskie władze plan programu jest zgodny z celami unijnej polityki w zakresie Funduszu 
Spójności i funduszy strukturalnych, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zorganizowanie szczegółowego badania sposobu zarządzania środkami, które UE 
przeznacza na POIiŚ.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję w imieniu Centrum Zrównoważonego Transportu – CZT (stanowiące 
część stowarzyszenia Zielone Mazowsze, ośrodka zrzeszającego pozarządowe organizacje 
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działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego) sprzeciwia się formie orientacyjnego
wykazu indywidualnych projektów kluczowych1 dla Programu operacyjnego infrastruktura 
i środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013 – priorytet VII, Transport przyjazny środowisku.

POIiŚ jest jednym z programów operacyjnych, na które UE przeznacza pomoc finansową za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych. W ramach tego programu polski rząd zamierza
zmodernizować i usprawnić system transportowy, w tym polskie koleje. Celem priorytetu 
VII, Transport przyjazny środowisku, jest sprzyjanie zwiększeniu udziału rozwiązań 
alternatywnych wobec transportu drogowego w ogólnym przewozie osób i ładunków
(transport kolejowy, transport morski, transport publiczny w metropoliach, transport 
multimodalny, transport wodny śródlądowy), aby doprowadzić do lepszej równowagi 
modalnej, zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne i ograniczyć 
zagęszczenie ruchu.

Składający petycję uważa, że kryteria projektowe określone przez polskie władze nie są 
przejrzyste i że nie przeprowadzono analizy efektywności. Podaje on w wątpliwość, czy 
opracowany przez polskie władze plan programu jest zgodny z celami unijnej polityki 
spójności. Zwraca się o przeprowadzenie kontroli realizacji przedmiotowego POIiŚ.

Składający petycję wskazuje również, że Polska nie posiada żadnego dokumentu 
strategicznego, takiego jak ogólny plan dla transportu kolejowego, strategii rozwoju 
infrastruktury kolejowej czy też planu wykonalności w odniesieniu do poprawy infrastruktury 
kolejowej, w oparciu o który najskuteczniej można by przyznawać środki na inwestycje na 
lata 2007-2013.

II. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności, pomoc w ramach funduszy jest przyznawana zgodnie 
z podejściem opartym na komplementarności i partnerstwie między Komisją a państwem 
członkowskim, z należytym uwzględnieniem ich odpowiednich kompetencji. 

Zgodnie z art. 65 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 do zadań komitetu monitorującego 
dany program operacyjny, w którego skład wchodzą partnerzy społeczni, należy analizowanie 
i zatwierdzanie kryteriów wyboru operacji, które mają być finansowane. Wybór komitetu 
                                               
1 Pojęcie „projektu kluczowego” jest oryginalnym Polskim pojęciem prawnym, które nie ma swojego odpowiednika 
w prawie UE.
„Projekty kluczowe” są bowiem przedsięwzięciami inwestycyjnymi, których realizacja jest niezwykle ważna, aby osiągnąć 
strategiczne cele rozwoju w konkretnych sektorach gospodarki lub konkretnych regionach oraz które w znaczący sposób 
przyczyniają się do osiągania założonych wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Decyzję co do 
kwalifikacji projektu jako „kluczowego” podejmuje rząd, działając na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego. „Projekt 
kluczowy” niekoniecznie musi być zaliczany do kategorii „dużych projektów”, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 1083/2006".
Orientacyjny wykaz projektów kluczowych (w przeciwieństwie do „dużych projektów”) nie stanowi części programu 
operacyjnego przedkładanego Komisji Europejskiej.
Umieszczenie projektu w wykazie projektów kluczowych nie stanowi gwarancji współfinansowania. Oznacza jedynie, że 
dany projekt jest ważny dla strategii rozwoju kraju.
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musi być zgodny z dokumentami dotyczącymi programowania zatwierdzonymi przez 
Komisję Europejską oraz z mającym zastosowanie prawodawstwem wspólnotowym 
i krajowym.

Komisja Europejska jest zdania, że:

- przewidywane wsparcie na rzecz projektów związanych z koleją powinno być 
przyznawane w oparciu o długoterminowe strategiczne decyzje. W tym kontekście plan 
generalny dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r., przygotowywany obecnie przez 
Polskę we współpracy z Komisją Europejską, powinien odzwierciedlać potrzeby rynku 
i będzie miał znaczenie nadrzędne;

- należy podkreślić, iż wybór wniosków dotyczących projektów, które miałyby być 
współfinansowane pozostaje w gestii władz polskich;

- zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 każdy program operacyjny 
jest opracowywany przez państwo członkowskie. Komisja dokonuje oceny programu w celu 
stwierdzenia, czy wnosi on wkład w realizację celów i priorytetów w zakresie krajowych
strategicznych ram odniesienia i strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących
spójności; 

- należy zaznaczyć, że POIiŚ na lata 2007-2013 został przyjęty w dniu 7 grudnia 2007 r.
Bez względu na to, czy dany projekt został uwzględniony w orientacyjnym wykazie dużych 
projektów załączonym do programu operacyjnego lub też w „wykazie projektów 
kluczowych” – który jest dokumentem jedynie krajowym i ma charakter czysto orientacyjny –
należy przypomnieć, że wszystkie projekty muszą przejść przez procedurę wyboru; 

- w przypadku gdy Komisja otrzymuje oficjalny wniosek o współfinansowanie 
projektu, jej służby poddają szczegółowej ocenie wszystkie jego elementy, wraz z analizą 
społeczno-gospodarczą. Dodatkowo Komisja sprawdza zgodność projektu z unijnymi 
i krajowymi dokumentami strategicznymi (w tym z planem generalnym dla transportu 
kolejowego w Polsce do 2030 r.);

III. Wniosek

W świetle dostępnych informacji odnośnie do procesu konsultacji społecznych w sprawie 
POIiŚ na lata 2007-2013 Komisja Europejska nie była w stanie wskazać żadnego naruszenia 
prawa wspólnotowego. 

Jednak z uwagi na wagę kwestii podniesionych w petycji Komisja planuje przypomnieć 
władzom polskim o znaczeniu zapewniania przejrzystości przy ustalaniu i stosowaniu 
kryteriów wyboru projektów oraz posiadania aktualnych dokumentów strategicznych 
koniecznych, aby wybrać w najskuteczniejszy sposób inwestycje, na które przeznaczone
zostaną fundusze. Komisja wskazała, jak ważne jest, aby komunikacja z partnerami 
społecznymi zainteresowanymi procesem konsultacji w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych była skuteczna i przejrzysta.
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