
Stanowisko nr 2/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 marca 2019 r. 
 

w sprawie ujęcia w Wieloletnich Ramach Finansowych oraz pakiecie 
rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2021-
2027 Unii Europejskiej aktualnych danych EUROSTAT oraz objęcia regionu 
NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska 
Wschodnia 

 

Sejmik w nawiązaniu do stanowiska Sejmiku nr 6/18 z dnia 22 maja 2018 r. oraz 
opublikowanych danych przez EUROSTAT  zwraca się do Rządu RP o wynegocjowanie ujęcia 
w Wieloletnich Ramach Finansowych oraz pakiecie rozporządzeń dotyczących Polityki 
Spójności w  perspektywie finansowej 2021-2027 Unii Europejskiej podziału statystycznego 
województwa mazowieckiego oraz objęcia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego 
Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.  

Według opublikowanych przez EUROSTAT w lutym br. danych wartość PKB na 1 mieszkańca 
w nowym regionie Warszawskim stołecznym w roku 2017 stanowiła już 152% średniej UE, 
podczas gdy w Mazowieckim regionalnym jedynie 59%. Dysproporcja rozwojowa pomiędzy 
obiema częściami województwa jest największa w kraju i jedną z największych w Europie. Tym 
samym część województwa mazowieckiego w rzeczywistości kwalifikuje się do 
najbiedniejszych, a nie najbogatszych części kraju i Europy. Pominięcie ww. zróżnicowań 
uniemożliwia realizację celu polityki spójności jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.  

Mając na uwadze powyższe, architektura programów operacyjnych umocowana w Umowie 
Partnerstwa musi uwzględniać odrębnie region Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki 
regionalny. Dokonując podziału alokacji środków finansowych w  perspektywie finansowej 
2021-2027 należy uwzględnić 17 regionów, a nie jak w obecnej perspektywie 16. 

W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego uznaje za niezbędne 
wynegocjowanie przez Rząd RP oparcia Wieloletnich Ram Finansowych oraz pakietu 
rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w  perspektywie finansowej 2021-2027 Unii 
Europejskiej na aktualnych danych EUROSTAT, uwzględniających podział statystyczny 
województwa mazowieckiego. Jest to nie tylko ważne w kontekście wysokości środków 
finansowych, ale również warunków udzielania wsparcia, np. wysokość dofinansowania. 

Mając na względzie powyższe Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do Rządu RP o 
objęcie regionu NUTS 2 Mazowiecki regionalny Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 
(PO PW). 

Zaliczenie regionu Mazowieckiego regionalnego do obszaru PO PW jest w pełni uzasadnione 
pod względem merytorycznym i metodycznym, z uwagi na jego rzeczywistą sytuację 
społeczno-gospodarczą. Należy podkreślić, że region ten przynależy do obszaru Polski 
Wschodniej również pod względem geograficznym. Sejmik Województwa Mazowieckiego 
zwraca uwagę, że na poziomie NUTS 3 w wybranych podregionach objętych PO PW wskaźniki 
PKB na mieszkańca jest wyższy niż notowany np. w podregionie radomskim, w którym w 2016 
r. wskaźnik PKB na mieszkańca osiągnął jedynie 67,8% w stosunku do średniej krajowej, 
natomiast podregion olsztyński – 80,2%, białostocki – 82,1%, lubelski – 92,1%, kielecki – 
67,0%. Takie dysproporcje zauważalne są również w innych podregionach Polski Wschodniej 
i Mazowsza regionalnego. 

Dodatkowo prognozy demograficzne przytoczone w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego (KSRR) przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazują, że w 
wielu gminach położonych we wschodnich częściach Mazowsza odnotowany zostanie 
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znaczny spadek liczby ludności. Spowoduje to znaczące osłabienie bazy ekonomiczno-
budżetowej samorządów, grożąc degradacją nagromadzonego majątku, takiego jak 
nieruchomości, infrastruktura oraz dziedzictwo kulturowe. Potwierdzają to m.in. wskazane  
w projekcie KSRR - wielkości dochodów własnych budżetów gmin w przeliczeniu na 
mieszkańca. Problem ten jest bardziej widoczny w Mazowieckim regionalnym niż w niektórych 
częściach województwa lubelskiego czy podkarpackiego objętych PO PW. 

W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego ponawia apel o potraktowanie 
sprawy, jako niezwykle ważnej i priorytetowej nie tylko dla Regionu, ale i całego Kraju i wnosi 
o wprowadzenie odpowiednich zapisów do KSRR i Umowy Partnerstwa  – jako dokumentów 
strategicznych w zakresie interwencji funduszy europejskich.  
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