
  
  

 

Toruń, dnia 22.06.2021 r. 

 

Stanowisko samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące podziału 

środków Unii Europejskiej dla programów regionalnych 

 

 
  

Pan 

Waldemar Buda 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 

w środę 23 czerwca 2021 r. mają zostać podjęte decyzje dotyczące podziału środków Unii 

Europejskiej dla poszczególnych programów regionalnych. Wśród rozważanych dotąd 

wariantów podziału rezerwy programowej, znalazły się też niekorzystne propozycje, które 

przewidują dla naszego województwa skrajnie nieakceptowalny podział środków, 

uniemożliwiający realizację potrzeb i aspiracji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W związku z tym samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego zgromadzeni na 

Forum Samorządowym w dniu 22 czerwca 2021 r., oczekują sprawiedliwego podziału 

środków europejskich, uwzględniającego poziom rozwoju naszego regionu oraz bazującego 

na przesłankach będących podstawą Polityki Spójności UE, zgodnie z art. 174 Traktatu o Unii 

Europejskiej.  

 



  
  

 

W pełni popieramy stanowisko negocjacyjne Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, zgodnie z którym podział nierozdysponowanych dotychczas środków tzw. 

rezerwy programowej musi odbywać się w oparciu o metodologię bazującą na obiektywnych 

wskaźnikach statystycznych uwzględniających z jednej strony potencjał ludnościowy oraz 

kwestie związane z zamożnością regionu (PKB per capita), a także sytuacją społeczno-

gospodarczą. Niedopuszczalne jest, aby 25% środków rezerwy dedykowanych dla 

województw na lata 2021-2027 było rozdzielone w sposób nieprzejrzysty i nieoparty na 

wiarygodnych wskaźnikach statystycznych opisujących stan rozwoju regionów, łamiąc przy 

tym na etapie prowadzonych wzajemnie negocjacji nadrzędną zasadę europejską jaką jest 

partnerstwo i współpraca, jednocześnie może on doprowadzić do zaprzepaszczenia idei 

Polityki Spójności jaką jest zasada zrównoważonego rozwoju. 

 

Oczekujemy kontynuacji logiki podziału środków europejskich w ramach PS opartej od 

samego początku na wymiernych i obiektywnych wskaźnikach zawartych w rozporządzeniu 

Rady Europejskiej, kontynuowanej na poziomie Państwa Członkowskiego w zakresie 

dystrybucji środków na poziom regionalny np. w formule tzw. „metodologii berlińskiej”, 

która umożliwiła w poprzedniej perspektywie poprzez adekwatne alokacje dla województw 

efektywne wsparcie prorozwojowe. 

 

Województwo kujawsko-pomorskie to region bardzo zróżnicowany, posiadający na swoim 

terenie dużą ilość obszarów zmarginalizowanych. Obszary wyznaczone w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii Rozwoju Województwa zamieszkuje ponad 45% 

mieszkańców regionu, a obszary te stanowią blisko 56% jego powierzchni. Środki rezerwy 

programowej, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa w znacznej większości 

przeznaczone powinny zostać na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców tych 

obszarów oraz zidentyfikowane w SRW projekty strategiczne. Dlatego samorządowcy  

z województwa kujawsko-pomorskiego zgromadzeni na Forum na podstawie 



  
  

 

przedstawionych przez Marszałka analiz i prognoz apelują do Pana Ministra, by alokacja dla 

przyszłego regionalnego programu dla kujawsko-pomorskiego zbliżona była do alokacji  

z obecnego programu tj. ok 2 mld euro, choć paleta potrzeb rozwojowych zawartych  

w mandacie negocjacyjnym w zdecydowany sposób przekracza powyższą wartość. Pozwoli 

to zachować na zbliżonym poziomie ciągłość systemu rozwoju regionalnego, jego spójność  

i konkurencyjność na najbliższe lata rozpoczętej właśnie perspektywy Polityki Spójności. 

 

Pragniemy podkreślić, że nasz region nie otrzymuje dodatkowych środków w ramach PS 

2021-2027, nie jesteśmy objęci Programem Polska Wschodnia ani Funduszem Sprawiedliwej 

Transformacji. Należy wskazać przy tym, że problemy rozwojowe obszarów 

zmarginalizowanych na terenie Kujaw i Pomorza są tożsame z tymi jakie zidentyfikowano  

w gminach Polski wschodniej w ramach SOR, natomiast zła sytuacja środowiskowa  

w zakresie suszy hydrologicznej w południowo - zachodniej części województwa jest  

w dużym stopniu efektem działań kopalni Tomisławice (woj. wielkopolskie) będącej istotnym 

elementem systemu energetycznemu Polski, który uzyska wsparcie z funduszy europejskich 

w zakresie jego transformacji. Taka sytuacja powoduje, że realne środki na mieszkańca 

naszego regionu są znacznie mniejsze niż innych - 12 lokata w kraju, która daje dla 

województwa kujawsko-pomorskiego zdecydowanie mniejsze szanse na równoważenie 

rozwoju pomiędzy innymi regionami w kraju i Europie i może w znaczący sposób przyczynić 

się do niezrealizowania tzw. planu przyspieszenia opisanego w strategii rozwoju 

województwa. 

 

Uważamy, że podział dodatkowych środków z rezerwy powinien uwzględniać poziomy 

rozwoju wszystkich regionów w Polsce i służyć wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy 

regionami w UE, zgodnie z podstawowymi celami i zasadami Polityki Spójności. Jeszcze raz 

podkreślamy i postulujemy konieczność sprawiedliwego i obiektywnego podziału środków  

w oparciu o wskaźniki społeczno-gospodarcze dla poszczególnych województw. 


