
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Programy europejskiej współpracy terytorialnej to ważne instrumenty wsparcia terenów przygranicznych  

w całej Europie. Obszary przygraniczne to jednocześnie obszary peryferyjne, a więc zwykle o większych 

problemach rozwojowych. Takim obszarem jest województwo warmińsko-mazurskie, podstawowy 

beneficjent Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020. 

Niestety, przedłużający się proces zatwierdzania tego programu rodzi obawy, że w ogóle nie zostanie on 

wprowadzony w życie. Budżet programu wynosi ponad 62 miliony euro, czyli około 260 milionów zł, z czego 

180 milionów zł pochodzi ze środków unijnych. Jest to kwota podobna do tej, której rząd nie ma na inwestycje 

uzupełniające pozwalające na wykorzystanie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, m.in. przez Elbląg. 

Warto przypomnieć, że program już niemal rok temu został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 

Dlaczego zatem nie został on jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów? Czy Polskę stać na to, by rezygnować 

z unijnych środków na rozwój biedniejszych, przygranicznych regionów? Kto i dlaczego blokuje 

wprowadzanie tego programu, w którym można uzyskać dofinansowanie w kwocie 90% wartości inwestycji? 

Warto przypomnieć, że w latach 2007–2013 ze środków tego programu zrealizowano kilkadziesiąt 

inwestycji drogowych, między innymi zakupiono 20 karetek pogotowia dla Elbląga i Kaliningradu oraz 

zmodernizowano muzeum w Elblągu. 

Na obecny program czekają samorządy, instytucje posiadające już konkretne projekty, m.in. projekt 

budowy mostu w Bartoszycach, amfiteatru w Elblągu, przystani w Nabrzeżu i wiele innych przygotowanych 

przedsięwzięć. Przy urzędzie marszałkowskim w gotowości czeka wspólny sekretariat techniczny, 

przeszkolono beneficjentów, przygotowano dokumentację. 

Apeluję o podjęcie rzeczywistych i skutecznych działań, by program Polska – Rosja został uruchomiony. 

Polski, a zwłaszcza peryferyjnego regionu Warmii i Mazur oraz Podlasia, nie stać na rezygnację z takich 

środków. 

Proszę o informację na temat obecnej sytuacji i szans na uruchomienie programu Polska – Rosja. 

Jerzy Wcisła 

 


