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 W związku z sytuacją dotyczącą kwestii funkcjonowania instrumentu ZIT na poziomie 

wojewódzkim, z jaką mamy do czynienia w chwili obecnej w województwie kujawsko-

pomorskim, chciałbym poinformować Panią Premier, iż w mojej ocenie nie ma już 

możliwości na dojście do porozumienia pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem oraz pozostałymi 

partnerami „ZIT-u wojewódzkiego”. Sytuacja, w której się znaleźliśmy pokazuje,  

iż wypracowane przez strony stanowiska, w szczególności Miasta Bydgoszcz, nie pozwala na 

jakiekolwiek dalsze konstruktywne i partnerskie rozmowy. 

 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 określa, że  

w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje duopolu bydgosko-toruński. Jednakże,  

w związku z pojawiającymi się prośbami i naciskami głównie środowisk reprezentujących 

stronę bydgoską, kierowanymi zarówno do strony rządowej, jak i do samorządu 

województwa, w sprawie utworzenia w naszym regionie dwóch obszarów funkcjonalnych,  

w których odrębnie byłyby realizowane przedsięwzięcia w formule ZIT, zwracam się  

z uprzejmą prośbą o zajęcie przez Panią Premier stanowiska w przedmiotowej kwestii. Bez 

określenia ze strony ministerialnej w jednoznaczny sposób podejścia do wyżej opisanego 

tematu, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w znacznym stopniu będzie miał 

utrudnione lub wręcz uniemożliwione dalsze prace nad „ZIT wojewódzkim”. 



 W kontekście dyskusji o instrumencie ZIT w naszym województwie, pojawiają się 

liczne protesty i skargi dotyczące nierównego podziału środków strukturalnych z perspektywy 

finansowej 2007-2013, dla Bydgoszczy i Torunia zarówno z programów krajowych, jak  

i z poziomu regionalnego. W związku z tym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

opracowali szereg zestawień i porównań, z których nie wynika, jakoby Bydgoszcz była 

„pokrzywdzona” w kwestii dotacji unijnych. W mojej ocenie dofinansowanie unijne nie 

polega na jego otrzymywaniu z tzw. „klucza podziału”, a jest efektem aktywności 

beneficjenta i jego skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dlatego także 

chciałbym zwrócić się z prośbą do Pani Premier o przeanalizowanie udzielonego wsparcia  

z funduszy europejskich dla Miasta Bydgoszczy i Torunia z poziomu krajowego oraz zajęcie 

stanowiska w powyższej kwestii. Pozwoli to na bardziej obiektywną dyskusję  

w województwie kujawsko-pomorskim na powyższy temat. 

Powyższe wnioski są podyktowane troską i obawą o dalszy rozwój funkcji miejskich 

ośrodków wojewódzkich kujawsko-pomorskiego, jak i całego regionu. Trwające obecnie 

intensywne i długotrwałe spory miast oraz nieuzasadnione pretensje lokalnych środowisk 

mogą bez wsparcia i zaangażowania strony rządowej na rzecz samorządu regionalnego, 

zahamować proces tworzenia silnego i konkurencyjnego obszaru funkcjonalnego w naszym 

regionie, na co jako Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie mogę pozwolić. 


