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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 16974 Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz w 
sprawie stanowiska nr 6/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 
2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelacją przekazuję następujące informacje.

18 stycznia br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa (UP), 

głównego dokumentu określającego kierunki inwestycji i podział alokacji finansowej polityki 

spójności na lata 2021-2027. W projekcie dokumentu uwzględniono główny postulat 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rozszerzając realizację regionalnego programu 

operacyjnego na obszar obu regionów NUTS 2 województwa mazowieckiego tj. 

warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego.

Zgodnie z projektem UP, podobnie jak w latach 2014-2020, 40% alokacji celu 1 polityki 

spójności zostanie przeznaczonych na realizację programów regionalnych (tj. 28,4 mld 

euro). Pozostałe środki zostaną podzielone pomiędzy programy realizowane na poziomie 

krajowym. Przyjęto, że algorytmem podzielonych zostanie 75% środków przeznaczonych 

na programy regionalne (czyli 21,3 mld EUR), natomiast 25% zostanie przeznaczone na 

rezerwę programową (czyli 7,1 mld EUR), do podziału na późniejszym etapie 

programowania w ramach tzw. Kontraktów programowych.

Planowana alokacja na program regionalny województwa mazowieckiego wynosi 1 670 

mln euro. Z tej kwoty 1 558 mln euro przypada regionowi mazowieckiemu regionalnemu (z 

puli dzielonej algorytmem), a 112 mln euro przeznaczonych zostanie dla regionu 
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warszawskiego stołecznego. Zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, całkowita 

alokacja dla Warszawy i 9 otaczających ją powiatów wynosi 157 mln euro. Tym samym na 

realizację działań na terenie Warszawy i 9 powiatów w ramach krajowych programów 

operacyjnych przeznaczono kwotę 45 mln euro. 

W zakresie możliwości wykorzystania mechanizmu elastyczności polegającego na 

transferze między kategoriami regionów informuję, że Rząd jest otwarty na dyskusję, w 

szczególności w celu zapewnienia możliwości finansowania projektów realizowanych na 

terenie całego kraju i rozliczanych z wykorzystaniem zasady pro-rata. Podkreślamy 

jednak, że przeniesienie środków z regionów słabiej rozwiniętych w postulowanej wielkości 

2,5 mld złotych oznacza skierowanie mniejszej puli środków do tych regionów, które 

najbardziej tego potrzebują.

W kwestii postulatu Sejmiku dotyczącego wynegocjowania na poziomie Unii Europejskiej 

dodatkowego, dedykowanego indywidualnie wsparcia dla regionu warszawskiego 

stołecznego z uwagi na istotnie niekorzystną zmianę wysokości i warunków wsparcia dla 

tego regionu w stosunku do obecnego okresu programowania należy mieć na uwadze, że 

region warszawski stołeczny (a w latach 2014-2020 całe województwo mazowieckie) już 

drugą perspektywę finansową z rzędu został zakwalifikowany do grupy lepiej rozwiniętych 

regionów UE. Pragnę przypomnieć, że w latach 2014-2020 region został objęty specjalną 

„siatką bezpieczeństwa”, która chroniła alokację przed nadmiernym, skokowym spadkiem. 

Natomiast podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r. Pan Premier 

Mateusz Morawiecki wynegocjował dodatkowe środki dla najbiedniejszych regionów Polski 

w wysokości 677 mln euro. Alokacja ta zasili program dedykowany najbiedniejszym 

regionom Polski Wschodniej, który zostanie rozszerzony o region mazowiecki regionalny. 

Tym samym uwzględniony został postulat zgłaszany przez Pana Adama Struzika, 

Marszałka Województwa Mazowieckiego o rozszerzenie zakresu terytorialnego tego 

programu. Łączna proponowana alokacja programu Polska Wschodnia wyniesie 2,5 mld 

euro. 

W kwestii dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania 

projektów JST, kompensującego spadek intensywności wsparcia UE należy zaznaczyć, że 

dzięki staraniom negocjacyjnym Rządu region stołeczny warszawski znalazł się w wąskiej 

grupie regionów lepiej rozwiniętych, które na zasadzie wyjątku będą korzystać z 

podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach kategorii regionów lepiej rozwiniętych. 

Dofinansowanie dla Warszawy i otaczających ją powiatów wyniesie 50%, a nie jak w 



3

przypadku pozostałych regionów lepiej rozwiniętych 40%. Dodatkowo, dzięki podjętym 

przez Rząd działaniom i dokonaniu podziału statystycznego województwa, zdecydowana 

większość Mazowsza zostanie objęta wyższym poziomem dofinansowania niż obecnie. W 

bieżącej perspektywie całe województwo mazowieckie korzysta z dofinansowania na 

poziomie 80%, natomiast w perspektywie 2021-2027 region mazowiecki regionalny 

skorzysta z poziomu dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. 85%. Co istotne, 

taki sam wysoki poziom dofinansowania będzie obejmował projekty realizowane w ramach 

Funduszu Spójności na obszarze całego kraju. Projekty finansowane z Funduszu 

Spójności będą mogły być realizowane w regionie warszawskim stołecznym, o co również 

postulował Sejmik Województwa Mazowieckiego. 

Z poważaniem

z up. Ministra

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki  Regionalnej

/podpisano elektronicznie/
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