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WSTĘP

Znaczenie środków unijnych jako podstawowego narzędzia fi nansowania polityki 
rozwoju w Polsce i regionach jest niewątpliwe. Mimo odmiennych założeń, przynajm-
niej od momentu akcesji do UE, to strumień wydatków krajowych stanowi jedynie 
uzupełnienie (i to nieznaczne), a fundusze unijne podstawę interwencji, mającej 
na celu stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z perspektywy regionalnej wzrostowi wysokości dostępnych środków unijnych 
od roku 2007 towarzyszyło również istotne zwiększenie kompetencji, wynikające 
z faktu przekazania na szczebel województwa zadań związanych z zarządzaniem 
programami operacyjnymi. Z pojawieniem się kompetencji wiąże się również wzrost 
odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w zakresie polityki rozwoju 
i jej efekty. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy zaś w dużej mierze 
od oceny wyników poprzednich programów i zrozumienia mechanizmów, które 
do nich doprowadziły.

Istniejąca literatura przedmiotu jest szeroka i na bieżąco uzupełniana przede 
wszystkim przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podsumowania wykorzy-
stania funduszy dotyczą jednak najczęściej okresu jedynie od 2004 r. i odnoszą się 
do poziomu krajowego, a zróżnicowania prezentowane są na szczeblu województw.

Celem niniejszej analizy jest zaprezentowanie dotychczasowego wsparcia 
ze środków UE, które trafi ło do województwa śląskiego w ramach programów przed-
akcesyjnych i następnie pierwszej perspektywy fi nansowej (2004-2006). Tym samym 
opracowanie to będzie pełniło role swoistego bilansu otwarcia, podstawy dla analiz 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 (RPO WSL).

Przyjmując szerszy zakres czasowy analizy (obejmujący środki przedakcesyjne), 
miano na uwadze, iż poszczególne okresy wdrażania środków unijnych nakładają się 
na siebie (ofi cjalny okres realizacji jest różny od okresu kwalifi kowalności), a poten-
cjalne efekty wsparcia mogą ujawniać się z kilkuletnim opóźnieniem, co czyni analizę 
środków unijnych w podziale na okresy sztuczną i mniej użyteczną. Ograniczenie 
do obszaru jednego województwa i pominięcie kwestii porównań z innymi regio-
nami, pozwoliło skupić się na zróżnicowaniach wewnętrznych na poziomie podregio-
nów, co czyni opracowanie komplementarnym wobec wspomnianych prac MRR. 
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ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Podstawę do prowadzenia analizy dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych 
na obszarze województwa śląskiego, stanowi baza projektów opracowana w Wydziale 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Baza gro-
madzi informacje o projektach realizowanych na obszarze województwa śląskiego 
w okresie przedakcesyjnym i w pierwszym okresie programowania UE, który częściowo 
dotyczył Polski (2004-2006). Dane pozyskiwane były z kilku źródeł, baz: Ministerstw 
Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa, Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury, Władzy 
Wdrażającej Projekty Europejskie (Phare), Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz danych własnych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego. Źródła, z których korzystano były modyfi kowane 
w trakcie tworzenia bazy, co skutkowało koniecznością jej aktualizacji.

W zamyśle autorów baza miała zawierać dane w formacie, który pozwoli w przy-
szłości na odnoszenie i porównywanie danych z realizacji projektów w okresie 2007-
2013 (szczególnie w ramach RPO WSL) do danych historycznych. Dlatego też infor-
macje pozyskane o projektach ze źródeł zewnętrznych były uzupełniane i ujednolicane 
w odpowiedni sposób. 

Każdemu projektowi przypisywano szczegółową kategorię benefi cjenta zgodnie 
z nomenklaturą stosowaną w SIWIZ46, a następnie kategorię ogólniejszą, grupującą 
kilka szczegółowych (np. kategoria ogólna JST ich związki i stowarzyszenia oraz jed-
nostki organizacyjne agreguje wszystkie 3 poziomy samorządu terytorialnego, a kate-
goria ogólna przedsiębiorstwa grupuje wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od roz-
miaru i formy prawnej), które służą prezentacji danych w niniejszej analizie w podziale 
na benefi cjentów.

Odpowiednio do przedmiotu realizacji projektom przypisano kategorię interwen-
cji z katalogu zdefi niowanego w rozporządzeniu 1828/200647. Kierunki interwencji, 
w podziale na które prezentowane jest wsparcie w ramach niniejszej analizy odpo-
wiadają grupom kategorii z przedmiotowego rozporządzenia48.

Na podstawie danych w zakresie benefi cjenta i przedmiotu projektu modyfi ko-
wane były – tam gdzie wskazane – dane dotyczące obszaru realizacji. Przez obszar 
realizacji na potrzeby niniejszej analizy rozumie się obszar, na którym pojawiają się

46 System Informatyczny Wdrażania i Zarządzania RPO WSL. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy nie kwalifi -
kują się do wsparcia w ramach RPO WSL, więc stworzono dla nich osobną kategorię, nie występującą 
w systemie.

47 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 doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-
duszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

48 Ponownie wyjątek stanowią projekty z zakresu rolnictwa, które nie są objęte wsparciem w ramach 
polityki spójności i w związku z tym rozporządzenia regulujące tę politykę nie obejmują tej tematyki.  
Dodano zatem kategorię 0 i odrębny kierunek wsparcia rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo.
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lub na którym można korzystać z pozytywnych efektów realizacji projektu49. Każdemu 
projektowi przypisano również kod obszaru w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 
(obszary miejski, wiejski, górski), przy czym defi nicje poszczególnych obszarów 
przyjęto za RPO WSL50. W przypadku gdy obszar realizacji projektu wykraczał poza 
jeden podregion, bądź obejmował np. obszar i miejski i wiejski, wartość projektu, 
na potrzeby zestawienia wartości realizowanych projektów w podziale na podregiony 
czy obszary była proporcjonalnie dzielona pomiędzy odpowiednie jednostki.

Podstawową kategorię, w oparciu o którą tworzono wszelkie zestawienia warto-
ściowe w niniejszym opracowaniu stanowi wartość całkowita projektu, a nie wartość 
dofi nansowania. Podejście takie podyktowane jest przekonaniem, iż na rzeczywistość 
oddziałuje projekt w całości a nie w części, jaką stanowiło dofi nansowanie UE, stąd 
suma wartości całkowitej zrealizowanych projektów stanowi wiarygodniejszą pod-
stawę do wnioskowania na temat kształtu interwencji. Operowanie wartością całko-
witą ogranicza co prawda możliwości porównań z innymi źródłami, w których naj-
częściej posługuje się wartością dofi nansowania, ale celem niniejszej analizy nie miało 
być porównanie województwa śląskiego z innymi województwami czy odnoszenie 
do poziomu krajowego51 – co stanowi przedmiot wielu istniejących już opracowań, 
lecz prezentacja sytuacji wewnątrz regionu i jego zróżnicowania pod względem reali-
zacji projektów współfi nansowanych z funduszy UE.

Odnosząc dane dotyczące wykorzystania funduszy do sytuacji gospodarczej woje-
wództwa i podregionów korzystano z danych aktualnych na moment, w którym 
miała miejsce interwencja, bądź decyzje o jej podjęciu. Stąd celowe odniesienia 
do PKB per capita w 2006 r. czy liczby bezrobotnych w 2004 r.

Przy opracowaniu bazy projektów napotkano szereg ograniczeń, które trzeba mieć 
na uwadze, korzystając z niniejszej analizy. Wartości całkowite i wartości dofi nansowa-
nia projektów mogą zmieniać się kilkukrotnie od momentu aplikowania, przez podpi-
sanie umowy, kolejne etapy realizacji, aż do końcowego rozliczenia. Wielokrotnie dane 
dotyczące tych samych projektów pochodzące z różnych źródeł istotnie różniły się52, 
a rozstrzygnięcie, która dana jest bardziej aktualna było czasami niemożliwe. Dane fi nan-

49 Przykładowo, założono że stworzony w ramach projektu fundusz mikroprojektów z oznaczonym 
obszarem realizacji w Raciborzu, faktycznie mógł świadczyć usługi również podmiotom z powiatu 
raciborskiego, a szkolenia dla bezrobotnych organizowane przez fi rmę z Bielska-Białej mogły zainte-
resować również mieszkańców powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Dla projektów doty-
czących udziału w targach za miejsce realizacji uznawano miejsce siedziby fi rmy. Nie zdecydowano się 
na podobny zabieg w przypadku np. projektów drogowych, gdyż choć jest oczywistym, że korzyści 
z takiej inwestycji nie dotyczą jedynie gminy na obszarze której droga jest zlokalizowana, to wiary-
godne określenie obszaru na którym pojawią się pozytywne efekty realizacji nie jest możliwe.  

50 Obszar górski to gminy górskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania (zgodnie z klasyfi ka-
cją przyjętą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania pomocy fi nansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich).

 Obszar wiejski to gminy wiejskie (poza górskimi) i miejsko-wiejskie łącznie z miastami do 20 tys. miesz-
kańców na ich terenie. 

51 Możliwości porównawcze i tak byłby ograniczone gdyż nietypowy jest zakres zebranych danych 
uwzględniający również wszystkie środki przedakcesyjne oraz inicjatywy wspólnotowe. Najczęściej ana-
lizie poddawane są jedynie wydatki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

52 Jak wspomniano, niektóre źródła były również na bieżąco modyfi kowane.
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sowe, dotyczące 1412 projektów współfi nansowanych z PHARE53 dostępne były jedynie 
w €, co implikowało konieczność ich przeliczania na podstawie kursów średniorocznych 
z lat realizacji projektu bądź programu (w przypadku braku tej pierwszej danej). Liczne 
luki pojawiające się w gromadzonych danych próbowano uzupełniać, stosując proste 
metody imputacji. Brakujące wartości całkowite projektów szacowano na podstawie war-
tości dofi nansowania oraz zaobserwowanego dla danego programu/działania średniego 
poziomu dofi nansowania. Brakujące dane odnośnie benefi cjenta bądź obszaru próbo-
wano – tam gdzie możliwe – uzupełniać, wnioskując na podstawie tytułu projektu. 

WARTOŚĆ I LICZBA PROJEKTÓW UNIJNYCH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WSPARCIA 

Na obszarze województwa śląskiego, w okresie przedakcesyjnym i w pierwszym 
okresie programowania polityki spójności UE, w którym uczestniczyła Polska, podjęto 
realizację ponad 7500 projektów współfi nansowanych z funduszy UE, o łącznej 
wartości ok. 14 mld PLN. Kwota ta stanowi 10,24% PKB województwa54 i daje 
3 025 zł na mieszkańca. Najwięcej projektów zarówno pod względem liczby, jak 
i wartości współfi nansowanych było w ramach programów operacyjnych (rys.12). 
Zaskakuje jednak również wysoki udział w obu ujęciach funduszy przedakcesyjnych. 
Wynika to z tego, że pomoc przedakcesyjna była znacznie bardziej rozciągnięta 
w czasie oraz, co ważniejsze, z faktu, iż wlicza się do niej fundusz ISPA, wspierający 
duże projekty infrastrukturalne i odpowiadający za 78% całości wartości tej kategorii. 
Wyraźnie mniejszą sumaryczną wartość miały projekty realizowane w ramach Fundu-
szu Spójności, ale wielkość tą należy przyjmować z pewnym zastrzeżeniem55. Równo-
cześnie w obu ujęciach znaczenie inicjatyw wspólnotowych okazało się marginalne 
dla województwa.

Co oczywiste, liczba realizowanych projektów jest odwrotnie proporcjonalna 
do ich wielkości (rys.13).W ujęciu wartościowym okazuje się jednak, że najwięcej 
środków w województwie śląskim zaangażowano w realizację projektów dużych, pro-
jekty o wartości powyżej 100 mln PLN konsumują 50% środków, a projekty powyżej 
5 mln PLN ponad 78%. Obraz ten jest pozytywny, jeśli przyjąć powszechny pogląd 
o większej efektywności projektów dużych.56

Z zestawienia przedstawionego na rysunku 14 wynika, iż struktura warto-
ści projektów jest mocno zróżnicowana w zależności od źródła fi nansowania 
(i co za tym idzie, przedmiotu wsparcia). Największe pod względem wartości 
były projekty infrastrukturalne realizowane z funduszu ISPA i Funduszu Spójności. 
Średnia wartość projektu wynosiła ponad 268 mln PLN, a wartość najmniejszego 
prawie 70 mln PLN. Najdroższym projektem zrealizowanym w województwie była 
budowa autostrady A1 na odcinku Bełk – Gorzyczki za ponad 1 283 mln PLN. 

53 Rapid, Struder, CBC, SSG.
54 Według danych z 2006 r.
55 Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego 

wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie pomocy w ramach ISPA, a które nie 
zostały ukończone, były realizowane dalej w ramach Funduszu Spójności, czego mogą nie odzwierciedlać 
dane w bazie źródłowej. W kolejnych zestawieniach są ujmowane razem jako oddzielna kategoria.

56 Teza ta nie znajduje jednakże potwierdzenia w badaniach ewaluacyjnych, a jej powszechność może 
wynikać z większej łatwości mierzenia efektów dużych projektów. 
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Rysunek 12. Struktura projektów ze względu na liczbę i wartość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Rysunek 13. Struktura projektów w przedziałach kwotowych ze względu na liczbę i wartość (w mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Na tym tle projekty realizowane z innych źródeł wyglądają niepozornie. Średnia 
wartość projektu wspieranego z programów operacyjnych wynosi ok. 1,5 mln PLN. 
Projekty powyżej 50 mln PLN stanowiły jednak aż 39% udzielonego wsparcia i były 
to głównie inwestycje drogowe w ZPORR i SPOT oraz wsparcie dużych przedsię-
biorców w SPO WKP. Na niską średnią wpływ ma duża liczba niewielkich projek-
tów w SPO ROL i drugim priorytecie ZPORR. W ramach pomocy przedakcesyjnej 
(bez ISPA) i inicjatyw wspólnotowych realizowane były projekty o jeszcze niższej 
średniej wartości, odpowiednio ok. 466 i ok. 471 tys. PLN. Z żadnego z tych źródeł 
nie zrealizowano projektu o wartości powyżej 50 mln PLN. W ramach pomocy przed-
akcesyjnej projekty poniżej 5 mln PLN stanowiły 78% wartości. Projekty poniżej 
10 mln PLN stanowiły zaś 81% wartości projektów realizowanych z inicjatyw wspólnotowych.
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Rysunek 14. Wartość projektów (w mln PLN) w przedziałach kwotowych ze względu źródło wsparcia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

WARTOŚĆ I LICZBA PROJEKTÓW W PODZIALE NA KIERUNKI INTERWENCJI 

Największą liczbę projektów w badanym okresie (rys.15) zrealizowano w obsza-
rach przedsiębiorczości (50,2%) i rolnictwa (23,39%). W bardziej wymiernym ujęciu 
wartościowym (rys.16) rośnie udział obszarów, w których realizowane były duże 
projekty fi nansowane z funduszu ISPA i Funduszu Spójności, tj. transport (29,84%, 
co daje 4208 mln PLN) i ochrona środowiska (26,98%, 3805 mln PLN), co jest zgodne 
w przybliżeniu ze strukturą wsparcia w skali całego kraju57. Na uwagę zasługuje fakt, 
że wartość wsparcia w obszarach przedsiębiorczości, B+R i społeczeństwa informa-
cyjnego to ponad 30% (przy jedynie 9% na poziomie kraju). Udział wartości wsparcia 
obszaru rolnictwa jest znacznie niższy niż w strukturze ilościowej (przede wszystkim 
z powodu niskiej jednostkowej wartości projektów w ramach SPO ROL i SAPARD) 

57 Dane dla poziomu kraju zostały zaczerpnięte z Doświadczenia i szanse regionów. Przegląd regionalny 
nr 2, MRR i mogą one stanowić podstawę do porównań w ograniczonym stopniu, gdyż analiza MRR 
operuje na wartościach dofi nansowania (a nie wartościach całkowitych) projektów oraz ogranicza się 
do wsparcia w ramach perspektywy fi nansowej 2004-2006, bez środków przedakcesyjnych.
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Rysunek 15. Liczba zrealizowanych projektów w podziale na kierunki interwencji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR. 

Rysunek 16. Wartość zrealizowanych projektów (w mln PLN) w podziale na kierunki interwencji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.
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i wynosi jedynie 2,86% przy 10% na poziomie kraju, co nie jest zaskakujące, 
gdy wziąć pod uwagę, iż województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym 
regionem Polski58. Cztery opisane kierunki wsparcia konsumują prawie 90% zaanga-
żowanych środków, co oznacza, że we wszystkich pozostałych obszarach wsparcie 
było nieznaczne. Zaledwie 0,45% (63,7 mln PLN) środków wykorzystano na rewita-
lizację, która w warstwie deklaratywnej stanowi jeden z podstawowych priorytetów 
województwa. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż strategiczne decyzje odnośnie kie-
runków wsparcia w ramach wszystkich analizowanych programów nie leżały w gestii 
władz samorządowych, czy innych aktorów regionalnych.

Jedną z konsekwencji reformy Strategii Lizbońskiej było ustanowienie w obecnej 
perspektywie fi nansowej tzw. Lisbon earmarking, czyli zasad wyodrębniania środków 
polityki spójności na realizację celów lizbońskich. Ustalenie katalogu nakładów „pro-
lizbońskich” odbyło się w oparciu o kategorie interwencji określone w rozporządzeniu 
1828/2006, co pozwala określić dokładny poziom zaangażowania w realizację Stra-
tegii59. Polska założyła przeznaczenie na cele lizbońskie 63,9% środków w ramach 
NSRO60, przewidywany udział środków RPO WSL to 40%61.

Na tym tle można uznać, że realizowane na terenie województwa śląskiego 
w okresie przedakcesyjnym i w pierwszym okresie programowania projekty tylko nie-
znacznie – 49,53% w ujęciu ilościowym i 31,13% w ujęciu wartościowym – przyczy-
niały się do realizacji celów strategii lizbońskiej (rys 17).

58 Równocześnie z 2,1 mln pracujących w sektorze rolnictwa tylko 70,5  tys zamieszkuje województwo 
śląskie (dane GUS – 2004r.).

59 http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzynarodowy/polityka_spojnosci_po_2013/
negocjacje_2007_2013/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx.

60 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaak-
ceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, grudzień 2006, s. 46-47.

61 Zał. nr 5 do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013, Katowice, wrzesień 2009.

Rysunek 17. Struktura projektów pro-lizbońskich ze względu na liczbę i wartość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.



74 ANALIZA WSPARCIA UNIJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO...

WARTOŚĆ I LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W PODZIALE NA 
BENEFICJENTÓW

Jedynymi liczącymi się benefi cjentami środków UE w województwie śląskim (rys.18) 
były przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i administracja rządowa. 
Wartość realizowanych przez nich projektów to ponad 93% wszystkich środków. 
Ten układ sił odpowiada sytuacji zaobserwowanej w skali kraju dla wielkości dofi nan-
sowania z funduszy strukturalnych, gdzie ponad 86% wykorzystują wymienieni bene-
fi cjenci62. Relacje wspomnianej trójki są jednak różne w obu przypadkach. W woje-
wództwie, z nieznaczną przewagą nad JST, największym benefi cjentem okazują się 
przedsiębiorstwa. Na poziomie kraju samotnym i wyraźnym liderem są JST63.

Rysunek 18. Struktura projektów ze względu na liczbę i wartość w podziale na typy benefi cjentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Realizując prawie połowę projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźnie pozycję lidera 
wśród benefi cjentów w ujęciu ilościowym. Specyfi czną grupę stanowią rolnicy, którzy zre-
alizowali 22,5% projektów (druga pozycja), a ich udział w wartości jest prawie dziesięcio-
krotnie niższy, co sugeruje bardzo niewielką średnią wartość realizowanych projektów.

Analizując wartość zrealizowanych projektów w ramach poszczególnych źródeł 
fi nansowania (rys.19) jako najbardziej zrównoważona jawi się sytuacja JST. Benefi cjenci 
tej grupy zagospodarowali przynajmniej 1/3 środków w każdym ze źródeł. Warto jednak 
zauważyć, że w ramach żadnego ze źródeł JST nie było największym benefi cjentem.

Najbardziej zróżnicowany katalog benefi cjentów charakteryzuje programy opera-
cyjne. Do największych benefi cjentów programów, obok wspomnianych już JST należą 
natomiast przedsiębiorstwa, które poza tym otrzymały wyraźnie największe wsparcie 

62 „Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie 2004 
– I połowa 2007” str. 7, MRR, Warszawa, luty 2008.

63 Zaobserwowana różnica w części wynika z faktu iż projekty przedsiębiorców charakteryzują się stosun-
kowo niższym poziomem dofi nansowania, co powoduje, iż ich udział w zestawieniu opartym o całko-
wite wartości projektów rośnie.
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Rysunek 19. Wartość projektów (w PLN) w podziale na źródło wsparcia i typy benefi cjentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

w ramach pomocy przedakcesyjnej i znajdują się również wśród trzech benefi cjentów 
ISPA oraz Funduszu Spójności64. Podstawowym benefi cjentem Funduszu Spójności 
i ISPA była administracja rządowa i jest to jedyne źródło, w którym jej udział jest istotny.

Rolnicy realizowali projekty z dwóch źródeł – pomocy przedakcesyjnej (SAPARD) 
i programów operacyjnych (SPO ROL oraz SPO RYBY). W obu przypadkach wartość 
projektów wynosi nieco poniżej 200 mln PLN, jednak tylko w odniesieniu do pomocy 
przedakcesyjnej stanowi to znaczy udział i czyni rolników trzecim największym benefi -
cjentem, po przedsiębiorstwach i JST. 

Bardzo nieznaczny udział, zarówno w ilości (3,14%), jak i wartości (1,6%) realizo-
wanych projektów przypada na organizacje pozarządowe. Tylko w przypadku inicja-
tyw wspólnotowych trzeci sektor można uznać za istotnego benefi cjenta, ale ogólnie 
niewielka wartość środków w ramach tego źródła powoduje, że dotychczasowa rola 
organizacji pozarządowych we wdrażaniu funduszy unijnych jest bardzo mała.

Należy mieć na uwadze, że ilość i wartość projektów realizowanych przez poszcze-
gólne typy benefi cjentów w bardzo niewielkim stopniu odzwierciedla ich aktywność 
i skuteczność w aplikowaniu o środki. Zakres rzeczowy poszczególnych działań 
w programach oraz katalogi dopuszczonych benefi cjentów w dużej mierze deter-
minują dostępność środków. Praktyka wdrażania pokazała zaś, że nawet umieszcze-

64 Należy zaznaczyć, że z udziałem ISPA i Funduszu Spójności projekty realizowały przedsiębiorstwa samo-
rządowe, wliczane do kategorii przedsiębiorstw, ale de facto przynależne do sektora publicznego.
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Rysunek 20. Wartość projektów (w PLN) w podziale na typy benefi cjentów i kierunki interwencji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

nie w katalogu benefi cjentów nie musi oznaczać dostępności środków, gdy kryteria 
wyboru projektów stawiają innych benefi cjentów w uprzywilejowanej pozycji. Zatem 
przedstawionych powyżej informacji nie należy rozpatrywać w kontekście aktywności 
benefi cjentów, a raczej jako przejaw strategicznych decyzji podjętych na etapie pro-
gramowania interwencji.Z trzech podstawowych grup benefi cjentów (JST, administra-
cja publiczna, przedsiębiorstwa) to JST realizowały projekty o najbardziej zróżnicowa-
nym zakresie. Mimo, iż transport i ochrona środowiska stanowiły ok. 83% wartości 
realizowanych projektów, to widoczny udział miały również projekty z kilku innych 
zakresów, w tym: poprawy dostępu do zatrudnienia, kultury, infrastruktury oświaty 
oraz zdrowia. Co zrozumiałe, przedsiębiorstwa inwestowały przede wszystkim 
w obszarze B+R, innowacje i przedsiębiorczość (za drugi w kolejności udział obszaru 
ochrony środowiska odpowiadają przedsiębiorstwa samorządowe). Natomiast admi-
nistracja rządowa skoncentrowała całość wysiłków na rozwoju transportu (98,6%).

Kolejną grupą benefi cjentów, która realizowała stosunkowo zróżnicowany katalog 
projektów są organizacje pozarządowe. Równocześnie jest to jedyny benefi cjent, 
który większość projektów realizuje w obszarach „miękkich”, koncentrujących się 
na zwiększaniu zdolności adaptacyjnych, poprawie dostępu do zatrudnienia i popra-
wie jakości kapitału ludzkiego. 
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ANALIZA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 
NA POZIOMIE PODREGIONÓW

Rysunek 21. Struktura projektów ze względu na liczbę i wartość w układzie podregionalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Obowiązujący podział województwa śląskiego na 8 podregionów jest stosunkowo 
nowy – wprowadzono go 1 stycznia 2008 r. Rozbicie byłego podregionu central-
nego miało doprowadzić do większej porównywalności jednostek NTS-3. W efekcie 
doprowadzono jednak do rozbicia aglomeracji śląskiej pomiędzy pięć podregionów, 
co było niefortunnym zabiegiem. Powstałe jednostki, zarówno ze względu na krótki 
okres funkcjonowania, jak i sposób poprowadzenia granic, nie są wewnętrznie jed-
norodne w sensie charakterystyki społeczno-gospodarczej. Mimo to analiza wykorzy-
stania środków unijnych w ujęciu podregionalnym jest potrzebna, gdyż niezależnie 
od krytyki zasadności podziału będzie to podstawowy poziom badania zróżnicowań 
wewnątrz regionu. 

Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym rozkład projektów między 
podregiony nie wydaje się nadmiernie zróżnicowany. Najwięcej projektów w ana-
lizowanym okresie zrealizowano w podregionie bielskim 1591, najmniej – 601, 
w podregionie bytomskim (zróżnicowanie 2,5:1). Najwyższą wartość osiągnęły 
projekty w podregionie rybnickim – ok. 3,6 mld PLN, najmniejszą w podregionie 
bytomskim – 832 mln PLN (zróżnicowanie 4,3:1). Dwa podregiony osiągające naj-
słabsze wyniki, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym – wspomniany już 
bytomski i tyski – posiadają równocześnie najmniejszą populację, co czyni zróżnico-
wania relatywnie jeszcze mniejszymi.

Zastanawiająca natomiast jest przeciętna pozycja podregionu katowickiego 
w obu rankingach, mimo największej populacji i łatwości dostępu do instytucji 
zarządzających środkami w regionie, które zlokalizowane są najczęściej właśnie 
w Katowicach.
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Mapa 1. Wartość zrealizowanych projektów na tle PKB per capita w układzie podregionalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR i danych GUS.

Nie daje się zauważyć odwrotnej (ani prostej) korelacji pomiędzy wartością zreali-
zowanych projektów i PKB per capita (mapa 1). Co prawda, będący liderem w zakresie 
wartości zrealizowanych projektów per capita podregion rybnicki ma również niskie 
PKB, ale w dwóch najbiedniejszych podregionach: bytomskim i częstochowskim zre-
alizowano projekty o najmniejszej wartości. Równocześnie na obszarze podregionu 
gliwickiego, który znajduje się w gronie trzech o ponadprzeciętnym PKB zrealizowano 
projekty o drugiej co do wysokości wartości. 

Nie ma również zależności między zamożnością podregionu a zdolnością współ-
fi nansowania projektów65. Najniższe wartości dofi nansowania uzyskały podregiony 
sosnowiecki, plasujący się w środku stawki, jeżeli chodzi o PKB, ale również często-

65 Mierzonej relacją wysokości dofi nansowania do wartości całkowitej projektów.
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chowski. Wysokie wartości dofi nansowania względem wartości całkowitej zanoto-
wały zaś podregiony bytomski, rybnicki, ale i tyski.

Powyższe spostrzeżenia potwierdzają, że środki w badanym okresie w skali woje-
wództwa nie były ukierunkowywane terytorialnie zgodnie z założeniami polityki spój-
ności. Wartości środków zaangażowanych w realizację projektów w poszczególnych 
podregionach są raczej przypadkowe i stanowią wypadkową niezależnych decyzji bene-
fi cjentów i zarządzających programami, nieuwzględniających regionalnego kontekstu. 
Jeżeli uznać, że podstawową metodą realizacji polityki spójności jest proste alokowanie 
większych środków na obszary biedniejsze66, które muszą nadrabiać zaległości w zakre-
sie rozwoju gospodarczego, to można stwierdzić, że w badanym okresie środki unijne 
nie przyczyniały się do realizacji celu konwergencji wewnątrz województwa śląskiego67.

Analizy wpływu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 na gospodarkę województwa śląskiego z wykorzystaniem regio-
nalnego modelu HERMIN68 wykazały, iż wydatki unijne (plus współfi nansowa-
nie krajowe) na poziomie ok. 4% PKB województwa wpłyną na wzrost poziomu 
PKB w szczytowym momencie o ok. 2,5%.

Zestawienie poziomu inwestycji współfi nansowanych ze środków UE w badanym 
okresie z tempem wzrostu PKB w ujęciu podregionalnym nie pozwala jednak potwier-
dzić tezy o pozytywnym wpływie makroekonomicznym wydatków unijnych na tempo 
wzrostu PKB. Trzy podregiony, które zaabsorbowały najwięcej środków w relacji 
do swojego PKB – rybnicki, gliwicki i bielski, zajęły odpowiednio 4, 6 i 8 miejsce, jeżeli 
chodzi o dynamikę wzrostu PKB w latach 2000-2006. Równocześnie najszybciej roz-
wijające się podregiony – sosnowiecki, bytomski i katowicki, nie były liderami w zakre-
sie absorpcji środków, plasując się na pozycjach 4, 6 i 8. Brak zatem związku między 
wysokością wydatków z funduszy UE i tempem wzrostu PKB (zależność jest wręcz 
ujemna, ale bardzo słaba – współczynnik korelacji wynosi – 0,28).

Nie daje się również potwierdzić kolejnego wniosku, płynącego z analiz z wyko-
rzystaniem modelu HERMIN o większej efektywności wydatków w zakresie wspar-
cia sektora produkcyjnego względem wydatków na infrastrukturę podstawową. 
Co prawda w grupie porównywalnych pod względem wartości zrealizowanych pro-
jektów podregionów (bytomski, częstochowski, sosnowiecki, tyski) największy wzrost 
PKB zanotował podregion sosnowiecki (107,6 przy wzroście dla województwa 
= 100 to najlepszy wynik w całym województwie), który również charakteryzuje się 
najwyższym udziałem wydatków na sferę produkcyjną (65%). Równocześnie jednak 
dwa podregiony z również wysokim udziałem na sferę produkcyjną – bielski i często-
chowski – zanotowały najniższy wzrost PKB w badanym okresie.

66 Założenie to potwierdzają sposoby, algorytmy podziału środków zarówno na poziomie unijnym (meto-
dologia berlińska), jak i na poziomie krajowym, w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013.

67 Jak już wspomniano wyżej, trzeba mieć jednak na uwadze, iż strategiczne decyzje odnośnie kierunków 
wsparcia w ramach wszystkich analizowanych programów nie leżały w gestii władz samorządowych, 
czy innych aktorów regionalnych i były podejmowane często bez uwzględniania oddziaływania teryto-
rialnego nie tylko w skali podregionalnej ale i regionalnej.

68 Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
na gospodarkę województwa śląskiego za pomocą modelu HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, Wrocław 2006.
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Mapa 2. Wartość zrealizowanych projektów na tle zmian PKB w układzie podregionalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR i danych GUS. 

Powyższe spostrzeżenia nie są wystarczające by kwestionować wiarygodność 
analiz makroekonomicznych modelem HERMIN, ale ukazują, iż wyizolowany wpływ 
funduszy UE na gospodarkę, który próbuje się szacować modelem jest niezauważalny 
i nieweryfi kowalny w rzeczywistości, gdzie zmiana PKB jest wynikiem oddziaływa-
nia wielu powiązanych czynników, z których inwestycje z wykorzystaniem środków 
UE nie są najważniejsze69.

69 Za przykład mogą posłużyć poniższe liczby. Zaangażowanie środków UE w województwie śląskim 
w latach 2004-2006 wyniosło ok. 6,4 mld PLN, co daje średnio rocznie 2,1 mld PLN (Doświadczenia 
i szanse regionów, op. cit.). Równocześnie wartość inwestycji zagranicznych w regionie w 2004 r. 
można szacować na 3,6 mld PLN (Rocznik 2004, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
S.A., Warszawa 2005, s. 4.), co daje kwotę ponad 50% wyższą. W tym samym 2004 roku nakłady 
inwestycyjne w gospodarce narodowej w województwie wyniosły ponad 14,3 mld PLN (dane GUS), 
co stanowi ponad 680% wartości transferów unijnych.
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Rysunek 22. Wartość projektów w podziale na kierunki interwencji w układzie podregionalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Struktura przedmiotowa wsparcia w poszczególnych podregionach nie jest jedno-
rodna. Trzy najważniejsze kategorie, we wszystkich podregionach (poza częstochow-
skim gdzie trzecią najważniejszą jest rolnictwo) stanowią: B+R, innowacje i przed-
siębiorczość, transport i ochrona środowiska i konsumują od 79% do 95% całości 
wydatków. Relacje pomiędzy tymi kategoriami są jednak zróżnicowane. Wydatki 
na B+R, innowacje i przedsiębiorczość zdecydowanie największy udział (57%, 
przy 38% w kolejnym podregionie bielskim) miały w podregionie sosnowieckim, 
który jak zaznaczono wyżej zanotował najwyższą dynamikę wzrostu PKB w badanym 
okresie. Mimo iż ogólnie na kategorię transport alokowano prawie 30% środków, 
to w podregionie tyskim wydatki transportowe są prawie niezauważalne (1,6%), 
zrealizowano jedynie 13 inwestycji, a najdroższa z nich miała wartość zaledwie 
3 mln PLN. Duży udział wydatków środowiskowych (57%) jest zaś głównie efektem 
dwóch inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Tychach i Pszczynie o łącznej 
wartości 508 mln PLN, współfi nansowanych z Funduszu Spójności. Odwrotna sytuacja, 
tj. ponad 56% udziału wydatków na transport, miała miejsce w podregionie rybnickim 
i była rezultatem zlokalizowania na tym obszarze kilku dużych inwestycji drogowych, 
w tym budowy dwóch odcinków autostrady A1 na łączną kwotę ponad 2,16 mld PLN.

Najbardziej zróżnicowaną strukturę wydatków posiada podregion katowicki, 
gdzie m.in. aż 12,5% (przy średniej 4,2% dla pozostałych podregionów) udział mają 
wydatki na zwiększenie zdolności adaptacyjnych, poprawę dostępu do zatrudnienia 
i poprawę jakości kapitału ludzkiego.
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Mapa 3. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskaniu środków z funduszy 
unijnych na realizację projektów rozwojowych jest w miarę jednorodna w skali woje-
wództwa, średnio 90,8% gmin i powiatów zrealizowało przynajmniej jeden projekt. 
Pozytywny wyjątek stanowi podregion katowicki, gdzie 100% jednostek realizowało 
projekty. Wynika to jednak z faktu, iż na podregion ten składają się jedynie powiaty 
grodzkie, a wszystkie powiaty w województwie (zarówno grodzkie, jak i ziemskie) 
były aktywne w pozyskaniu środków. Wyraźnie negatywnie na tle województwa 
wyróżniają się natomiast podregiony gliwicki i bytomski. Zaskakiwać może, iż najgor-
sze w tym zestawieniu podregiony zlokalizowane są w centralnej części wojewódz-
twa i obejmują częściowo miasta aglomeracji górnośląskiej. Podczas gdy podregiony 
częstochowski i bielski – peryferyjne (na warunki województwa), o relatywnie trud-
niejszym dostępie do instytucji wdrażających programy70 i najwyższym udziale gmin 

70 Te jeżeli posiadają siedziby w województwie to najczęściej w jego stolicy.
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wiejskich i miejsko-wiejskich (odpowiednio 82,4% i 78%) zajęły wysokie 2 i 4 miejsca 
w rankingu. Częściowo wyjaśnienie powyższej sytuacji leży w fakcie, iż wbrew intuicji 
najwięcej nieaktywnych gmin znajduje się wśród gmin miejskich (30%) a najmniej 
wiejskich (5%). Nie daje się zauważyć związku pomiędzy aktywnością JST i żadną 
z analizowanych powyżej wielkości, tj. PKB per capita, dynamiką jego zmian, czy 
wartością całkowitą realizowanych projektów. Przyczyna zróżnicowań może więc 
leżeć np. w jakości administracji lokalnej bądź potencjale fi nansowym do współfi -
nansowania projektów, ale oba te zagadnienia wykraczają już poza ramy niniejszego 
opracowania.

ANALIZA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA POZIOMIE OBSZARÓW 

 Rysunek 23. Struktura projektów ze względu na liczbę i wartość w podziale na obszary

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

Zdecydowana większość projektów realizowanych w województwie śląskim zloka-
lizowana została na obszarach miejskich (60,8%). W ujęciu wartościowym przewaga 
miast jest jeszcze większa (70,5%). Mimo to 30% wydatków w obszarach wiejskich 
(w tym górskich) jest zadowalające w porównaniu z założeniami RPO WSL, gdzie 
przewidywana alokacja na te obszary wynosi 18,4%71. Gdy wziąć pod uwagę wysoki 
stopień urbanizacji województwa, okazuje się, iż uwzględniając wartość projektów 
w ujęciu per capita, obszary wiejskie nie tylko nie tracą wobec miast, ale zaabsorbo-
wały więcej (o ponad 1000 PLN) środków.

Zaskakująco, w ramach inicjatyw wspólnotowych i pomocy przedakcesyjnej naj-
więcej środków per capita trafi ło na obszary wiejskie. Szczególnie w odniesieniu 
do pomocy przedakcesyjnej różnica między obszarem górskim i miejskim jest bardzo 
duża – ponad pięciokrotna. Miasta uzyskały najwięcej środków per capita z progra-
mów operacyjnych, ale różnice procentowe w ramach tego źródła są najmniejsze. 

71 Równocześnie trzeba pamiętać, iż głównym źródłem wsparcia dla rolników, a więc przede wszystkim 
obszarów wiejskich jest specjalnie dedykowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, co w ogólnym 
rozrachunku zmienia proporcje wydatków w poszczególnych obszarach.
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Rysunek 24. Wartość projektów per capita w podziale na obszary i źródła wsparcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

W zakresie wsparcia z ISPA i Funduszu Spójności zróżnicowania są znacznie większe, 
a wartość wsparcia dla obszarów wiejskich (2130 PLN per capita) jest ponad dwu-
krotnie większa niż dla obszarów miejskich.

Mimo wyraźnej przewagi obszarów wiejskich w zakresie wartości wsparcia 
per capita, największą średnią wartość projektu zanotowano na obszarach miejskich 
2 177 tys. PLN (średnia dla obszarów wiejskich to 1 457 tys. PLN, a dla obszarów gór-
skich 812 tys. PLN).

Rysunek 25. Wartość projektów w podziale na obszary i typy benefi cjentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.
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Struktura benefi cjentów jest mocno zróżnicowana ze względu na obszar realizacji 
projektów. Choć rola JST jest istotna na wszystkich trzech obszarach, to na obszarze 
wiejskim znacznie bardziej znaczące wartościowo były projekty administracji rządo-
wej. Z jednej strony jest to efekt ponad dwukrotnie wyższych wydatków administracji 
rządowej na obszarach wiejskich niż miejskich. Większy wpływ na ową dyspropor-
cję ma jednak fakt, iż samorządy terytorialne obszarów miejskich realizowały projekty 
o prawie trzyipółkrotnie większej wartości niż te z obszarów wiejskich. Znamienne 
jest to, że tylko na obszarach miejskich jedną z kluczowych grup benefi cjentów 
są przedsiębiorstwa (46% wartości projektów i pierwsze miejsce). Także tylko w mia-
stach zauważalny (choć niewielki – 2,2%) jest udział szkół, uczelni wyższych i jedno-
stek naukowych. Rola przedsiębiorców w wykorzystaniu środków UE na obszarach 
wiejskich była nieznaczna (na górskich marginalna). Tylko w części sytuację tę wyjaśnia 
mniejsze zagęszczenie przedsiębiorców na tych obszarach72. Można więc postawić 
tezę o niższej aktywności i skuteczności przedsiębiorców gmin wiejskich w staraniu 
się o zewnętrzne źródła dofi nansowania73. Zasygnalizowana różnica w aktywności 
przedsiębiorców jest jednak mniejsza, jeśli za quasi-przedsiębiorców uznać rolników, 
których udział w wartości zrealizowanych projektów na obszarach wiejskich i górskich 
jest znaczny i wynosi odpowiednio 7,3% i 7,8%.

Rysunek 26. Wartość projektów w podziale na obszary i kierunki interwencji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów RR.

72 Z braku danych na poziomie gmin za wystarczające przybliżenie musi służyć porównanie powiatów 
ziemskich i grodzkich w których wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców 
wynosi odpowiednio 792 i 869 co daję ponad 10% różnicę.

73 Co w pewnym stopniu może być konsekwencją niedopasowania oferowanego wsparcia do realiów 
prowadzenia działalności i tym samym potrzeb przedsiębiorstw obszarów wiejskich.
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Struktura przedmiotowa realizowanych projektów na poszczególnych obsza-
rach jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem struktury benefi cjentów. Jedynie 
w miastach, znaczący udział środków (38%) skierowany został na projekty z zakresu 
B+R, innowacji i przedsiębiorczości. Charakterystyczny dla obszarów wiejskich jest 
natomiast istotny udział 7,8% (8,2% na obszarach górskich) środków na rolnictwo, 
leśnictwo i rybołówstwo. We wszystkich trzech obszarach znaczna część środków 
zaangażowana była w realizację projektów infrastrukturalnych z zakresu trans-
portu i ochrony środowiska. Uwagę zwraca zwłaszcza bardzo wysoki udział wydat-
ków transportowych na obszarach wiejskich (54,5% wszystkich wydatków, a abso-
lutna kwota to ponad 2,2 mld PLN – więcej niż na obszarach miejskich). Za wielkość 
tę odpowiada m.in. fakt, iż aż trzy z pięciu największych inwestycji drogowych pro-
wadzone były w całości bądź częściowo przez obszary wiejskie (budowa drogi ekspre-
sowej S1 na odcinku Bielsko Biała – Cieszyn oraz autostrady A1 na odcinku Gliwice-
Sośnica – Gorzyczki)74. Przedmiotem osobnej dyskusji powinna być kwestia tego, 
na ile pozytywne efekty takich inwestycji ujawniają się na obszarach wiejskich, przez 
które bezpośrednio przebiega droga, na ile zaś dotyczą miast, które zostają infra-
strukturą liniową połączone. 

Tylko na obszarach miejskich widoczny udział w wydatkach miały inwestycje zwią-
zane z poprawą dostępu do zatrudnienia, mimo że problem bezrobocia wydaje się 
być przynajmniej równie ważny na obszarach wiejskich75.

Na obszarze górskim, jako jedynym, widoczny udział (6,4% wobec 0,4% w skali 
województwa) miały wydatki w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Nie jest 
to jednak efekt dużej aktywności podmiotów z tego obszaru. Całość wydatków 
stanowią bowiem cztery projekty obejmujące swoim zasięgiem całe województwo 
(więc przy okazji również obszary górskie), dla których benefi cjentami są komendy 
wojewódzkie policji i straży pożarnej, urząd wojewódzki i samorząd województwa.

74 Co zgodnie z przyjętą metodologią powoduje przypisanie w całości, bądź częściowo wartości inwesty-
cji obszarom wiejskim.

75 Co prawda udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyj-
nym jest wyższy na obszarach miejskich niż wiejskich – odpowiednio 11 i 9,6. Jednak wśród 10 gmin 
o największej koncentracji bezrobotnych jest aż 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Trzeba również 
pamiętać iż to gminy wiejskie zmagają się z problemem bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które może 
dotykać ok. 25% ludności pracującej w tym sektorze (za J. Myszczyszyn: Problemy bezrobocia ukrytego 
w rolnictwie chłopskim.)


