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        Pani 

        Beata Szydło 

        Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

 

pragnę poinformować, że w związku z nawałnicą, jaka przeszła nad województwem 

kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., Samorząd Województwa podjął 

szereg działań związanych z ograniczaniem skutków jej następstw. Przystąpiliśmy także do 

szacowania powstałych strat w celu ubiegania się o pomoc finansową ze strony Unii 

Europejskiej, mając na uwadze efektywne uporanie się z bezpośrednimi skutkami kataklizmu 

oraz odbudowę infrastruktury społeczno-gospodarczej. Straty jakie poniósł region kujawsko-

pomorski w bardzo dużym zakresie dotyczą obszarów o wyjątkowym charakterze 

przyrodniczym. Wśród nich wymienić należy wyjątkowo cenny obszar leśny wpisany na listę 

dziedzictwa światowego UNESCO jakim są Bory Tucholskie oraz szereg pozostałych 

wyjątkowych form ochrony przyrody skoncentrowanych w zachodniej części województwa. 

Szkody spowodowane nawałnicą dotknęły majątku mieszkańców, infrastrukturę publiczną oraz 

środowisko naturalne. Między innymi z tych powodów Samorząd Województwa wraz 

z lokalnymi partnerami podjął trud szacowania strat.  

Ogromnego wsparcia w tym procesie udzielają samorządy lokalne ujęte 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r., poz.1547, które są dla 

nas głównym źródłem informacji w zakresie szacowania wartości uszkodzeń budynków 

i infrastruktury publicznej powstałych w wyniku kataklizmu. Skierowałem także wystąpienia 

do operatorów sieci energetycznej, sieci telefonicznej oraz innych podmiotów, których 

infrastruktura techniczna uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu, w celu przedstawienia 

dokładnych szacunków strat. 

Przygotowaliśmy także autorską metodologię wyliczenia szkód jakie poniosło 

regionalne środowisko przyrodnicze, celem jak najszybszego rozpoczęcia procesu 



przywracania dla mieszkańców tych zasobów. Podejmujemy też wysiłek szczegółowego 

opisania zakresu oraz specyfiki powstałych spustoszeń, co w istotnej mierze może uzupełnić 

i wzbogacić wniosek o uzyskanie wsparcia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). 

Obecnie dysponujemy zasobem danych według poszczególnych kategorii, na podstawie 

których przygotowaliśmy wstępny projekt wniosku do FSUE wraz z wieloma załącznikami 

uzasadniającymi udzielenie wsparcia. Jesteśmy zatem gotowi w każdej chwili podjąć 

współpracę ze Stroną Rządową w zakresie przygotowania ostatecznej wersji przedmiotowego 

wniosku. 

   Z zadowoleniem przyjmujemy informację przekazaną nam przez Pana Wojewodę 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25-09-2017 o poleceniu Pana Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji przygotowania i opracowania danych do oceny przesłanek formalnych 

wystąpienia do FSUE o wsparcie finansowe.  

Biorąc pod uwagę zasady Funduszu oraz oszacowane przez nas skutki nawałnicy, które 

koncentrują się na dwóch najbardziej poszkodowanych częściach regionów kujawsko-

pomorskiego i pomorskiego, prosimy o ukierunkowanie prac szacunkowych wobec 

wskazanych obszarów. Pozwoli to w naszej ocenie na wypełnienie warunków formalnych 

Funduszu co do wartości progów minimalnych strat, a tym samym pewności udzielenia 

wsparcia. 

Ponadto należy wskazać po analizie dotychczasowych decyzji o dofinansowaniu 

z FSUE, iż były one podejmowane nie tylko w oparciu o kryterium finansowe, ale istnieje 

również możliwość ubiegania się o wsparcie na podstawie tzw. „wyjątkowego kryterium” 

(„wyjątkowej klęski regionalnej”). Biorąc pod uwagę dotychczasowe szacunki Samorządu 

Województwa oraz wyjątkowość klęski, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, 

że kwalifikujemy się, aby starać się o wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 

biorąc pod uwagę nie tylko kryterium finansowe (wskaźnik PKB dla regionu), ale również 

specyfikę naszego regionu oraz specyfikę powstałych zniszczeń (chociażby w kontekście 

Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie). 

Na początku września br. gościliśmy w regionie przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego, którzy zapoznali się z rozmiarem oraz charakterem strat i zniszczeń 

spowodowanych nawałnicą. W ich ocenie istnieją solidne i uzasadnione podstawy do ubiegania 

się o wsparcie z FSUE. Podobną opinię wyrazili goszczący w województwie kujawsko-

pomorskim przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy zachęcali nas do podjęcia działań 

związanych z ubieganiem się o takie wsparcie. 



Pragnę również poinformować, że podjąłem bezpośrednie rozmowy  

z przedstawicielami KE, w tym z Panią Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz Panią Komisarz 

Coriną Crețu, które zapewniły mnie o zasadności ubiegania się o wsparcie finansowe KE, 

wskazując na duże szanse uzyskania środków z FSUE. 

W związku z tym proszę Panią Premier o podjęcie działań mających na celu uzyskanie 

wsparcia ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Ze swej strony jeszcze raz 

deklaruję wszelką niezbędną pomoc w zakresie pozyskania materiałów koniecznych dla 

opracowania wniosku. W tym celu pozwalam sobie przesłać przygotowane przez nas wstępne 

opracowanie zawierające dane wymagane do ubiegania się o te środki. 

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji KE w w/w sprawie, uprzejmie proszę Panią 

Premier o rozważenie możliwości przekazania otrzymanych środków finansowych do 

Samorządu Województwa, który znając specyfikę i uwarunkowania występujące na obszarach 

objętych klęską żywiołową, będzie w stanie najbardziej adekwatnie udzielić pomocy 

poszkodowanym. W związku z długoletnim doświadczeniem w dysponowaniu środkami UE 

oraz pełnieniem przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym, będziemy mogli sprawnie i skutecznie wykorzystać dodatkowe 

wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie odbudowy potencjału społeczno-

gospodarczego jednostek terytorialnych dotkniętych nawałnicą. W celu jak najlepszego 

wykorzystania pomocy z FSUE dla aktywizacji obszarów wymagających szczególnej 

interwencji planujemy powołanie Komitetu Sterującego, który zapewni realizację idei 

partnerstwa oraz pełnej transparentności w procesie dystrybucji środków.  

Pragnę poinformować, że podejmowane przeze mnie działania mają poparcie Sejmiku 

Województwa oraz szefów jednostek samorządu terytorialnego, które dotknięte zostały 

skutkami nawałnicy. Dlatego też na skierowanym do Pani Premier piśmie znajdują się podpisy 

wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Licząc na przychylność Pani Premier, pozostajemy z wyrazami szacunku. 

 

 
 

 

Piotr Całbecki 

 

Marszałek Województwa 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corina_Cre%C8%9Bu


 

 

Wojciech Porzych 

Starosta Powiatu Bydgoskiego 

 

 

Tadeusz Majewski 

Starosta Powiatu 

Inowrocławskiego 

 

 

Tomasz Miłowski 

Starosta Powiatu Nakielskiego 

 

Jarosław Kołtuniak 

Starosta Powiatu Radziejowskiego 

 

Jarosław Tadych 

Starosta Powiatu Sępoleńskiego 

 

 

Kazimierz Kaczmarek 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

 

 

Michał Mróz 

Starosta Powiatu Tucholskiego 

 

 

Zbigniew Jaszczuk 

Starosta Powiatu Żnińskiego 

 

 

Michał Pęziak 

Burmistrz Barcina 

 

 

Maciej Sobczak 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego 

 

 

Marek Szaruga 

Burmistrz Kcyni 

 

 

Stanisław Gliszczyński 

Burmistrz Koronowa 

 

 

Wojciech Głomski 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego 

 

 

Jacek Idzi Kaczmarek 

Burmistrz Łabiszyna 

 

 

Leszek Klesiński 

Burmistrz Mroczy 

 

 

Dariusz Witczak 

Burmistrz Kruszwicy 

 

 

Sławomir Bogucki 

Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego 

 

 

Sławomir Bykowski 

Burmistrz Radziejowa 

 

 

Sławomir Napierała 

Burmistrz Nakła nad Notecią 

 

 

Artur Michalak 

Burmistrz Szubina 

 

 

Tadeusz Kowalski 

Burmistrz Tucholi 

 

 

Waldemar Stupałkowski 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

 

 

Robert Luchowski 

Burmistrz Żnina 

 

 

Waldemar Kuszewski 

Burmistrz Więcborka 

 

 

Artur Ruciński 

Wójt Gminy Bytoń 

 

Witold Cybulski 

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie 

 

Jacek Czarnecki 

Wójt Gminy Chełmża 

 



 

 

 

Stefan Śpibida 

Wójt Gminy Dobre 

 

 

Błażej Łabędzki 

Wójt Gminy Gąsawa 

 

 

Leszek Stroiński 

Wójt Gminy Sośno 

 

 

 

Ireneusz Kucharski 

Wójt Gminy Gostycyn 

 

 

 

Radosław Januszewski 

Wójt Gminy Kęsowo 

 

 

 

Jakub Kochowicz 

Wójt Gminy Lisewo 

 

 

 

Michał Skałecki 

Wójt Gminy Lubiewo 

 

 

 

Wojciech Oskwarek 

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 

 

 

 

 Marcin Skonieczka 

Wójt Gminy Płużnica 

 

 

 

Dariusz Wądołowski 

Wójt Gminy Pruszcz 

 

 

 

Marek Szuszman 

Wójt Gminy Radziejów 

 

 

 

Józef Sosnowski 

Wójt Gminy Rogowo 

 

 

 

Dariusz Gryniewicz 

Wójt Gminy Sadki 

 

 

 

Jan Wach 

Wójt Gminy Sicienko 

 

 

 

 

 


