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Stanowisko Nr 1/2022 

strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej 
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 31 marca 2022 r. 
 

w sprawie alokacji środków w ramach Polityki spójności 2021-2027 dla województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 

Na podstawie art. 42 ust. 1b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.)  
strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwraca się o skompensowanie strat alokacji  
dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata  
2021-2027 jako następstwa zastosowania niekorzystnej metodologii podziału rezerwy 
programowej w ramach środków Polityki spójności 2021-2027.  
 

W wyniku odstąpienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od stosowania 
metodologii berlińskiej szacujemy, że region kujawsko-pomorski otrzymałby kwotę  
o 213,2 mln euro wyższą od przyznanej. Gdyby natomiast cała kwota przeznaczona przez 
stronę rządową w Projekcie Umowy Partnerstwa na rozdysponowanie pomiędzy regiony 
została rozdzielona w oparciu o metodologię zastosowaną do podziału alokacji podstawowej 
dla regionów, województwo kujawsko-pomorskie otrzymałoby w sumie 1966,6 mln euro  
(wobec przyznanych mu ostatecznie 1753,4 mln euro).  
 

W związku z powyższym zwracamy się o zagwarantowanie finansowania inwestycji ważnych 
dla regionu i wskazywanych przez Marszałka Województwa oraz zgłoszenie ich w ramach 
negocjacji prowadzonych przez region i Ministerstwo w celu zawarcia Kontraktu 
Programowego.  
 

Z uwagi na to, że województwo kujawsko-pomorskie należy do regionów słabiej 
rozwiniętych, a otrzymało pomniejszoną alokację na program regionalny, musimy dążyć  
do trwałego wzmocnienia gospodarki i dorównania regionom najszybciej rozwijającym się.  
 

Zapewnienie finansowania inwestycji ważnych dla regionu przyczyni się do poprawy jakości 
życia naszych mieszkańców, kreowania nowych miejsc pracy, a także lepszych warunków 
zatrudnienia. 
 

Pozbawienie regionu tych środków może w swej konsekwencji doprowadzić do większego 
rozwarstwienia poziomu rozwoju i przyczyni się do zwiększenia dysproporcji pomiędzy 
najsłabszymi a najsilniejszymi regionami. Utrudni także realizację Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.  
                                                      

Wiceprzewodniczący Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

 
 

Piotr Całbecki 
 
 



 
Stanowisko  zostało  zaakceptowana  przez  stronę pracowników, stronę  pracodawców oraz stronę  
samorządową,  Kujawsko-Pomorskiej  Wojewódzkiej  Rady  Dialogu  Społecznego.   
Podpis  w  imieniu  stron  złożył Wiceprzewodniczący  Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
Otrzymują: 
1. Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów 
2. Pan Grzegorz Puda - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
3. Pani Elżbieta Piniewska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 


