
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marcina Bosackiego 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

W związku z niesprawiedliwym, pozbawionym merytorycznych przesłanek sposobem rozdziału funduszy 

unijnych, którymi Wielkopolska do tej pory – jak pokazują wskaźniki oraz rekomendacja ministra finansów, 

funduszy i polityki regionalnej – oprócz metropolii warszawskiej i województwa dolnośląskiego, dysponowa-

ła najlepiej w kraju, co przełożyło się na to, że jest jednym z trzech najlepiej rozwijających się obszarów 

w Polsce, proszę o następujące informacje. 

1. Dlaczego Wielkopolska, mimo takich rekomendacji i zasługującego na wyróżnienie programu realizacji 

wydatków, otrzymała aż o ponad 1,4 miliarda euro funduszy mniej? 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie tuż po prezentacji projektu podziału funduszy, a przed zakończeniem 

okresu konsultacji i przed rozpoczęciem fazy negocjacji programowych, który miał określić zasady podziału 

rezerwy finansowej, wysoki przedstawiciel rządu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dwor-

czyk, w towarzystwie podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemara Bu-

dy, przekazuje, że rząd znalazł rezerwy i przekaże dla dolnośląskiego dodatkowe 143 miliony euro, a awan-

sem obiecuje jako ostateczną kwotę 2,2 miliarda euro? Czy jest jakieś inne wyjaśnienie, jak tylko polityczna 

decyzja, która wiąże się ze składem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który będzie dystrybuował te 

fundusze? 

Odpowiedzi na te pytania oczekują mieszkańcy stolicy Wielkopolski, którzy mają dosyć nieprzejrzystych 

metod dystrybucji pieniędzy wynikających z czysto politycznych kalkulacji. Takie decyzje pozbawiają nas, 

Wielkopolan, i skłaniają do zatrzymania wielu programów, w ramach których nie powstaną setki kilometrów 

traktów kolejowych i drogowych. To jest związane z losem wielu pasażerów, uczniów, ludzi dojeżdżających 

do swoich szkół i zakładów pracy. To są szanse stracone w biznesie i edukacji. To jest wiele programów 

WRPO, które ratują programy ekologiczne, które odciążają szpitale i dofinansowują wielkie przedsięwzięcia 

związane z budową i doposażeniem placówek medycznych, które dziś ratują życie i zdrowie ludziom. To jest 

wiele innych inwestycji, które mieszczą się w planach wojewódzkiego regionalnego programu operacyjnego, 

a które mogą doprowadzić do dobrobytu mieszkańców regionu dzięki wzorcowemu wydatkowaniu tych fun-

duszy. 

Z poważaniem 

Marcin Bosacki 
 


