
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marię Koc, Krzysztofa Słonia 

i Jana Marię Jackowskiego 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 województwo mazowieckie korzysta jedynie 

z połowy środków unijnych, jakie mogłoby uzyskać z UE, gdyby nie utrata statusu regionu biednego. 

W 2009 r. z powodu wysokich dochodów Warszawy województwo mazowieckie osiągnęło 97% średniej 

PKB Unii Europejskiej, w związku z czym Mazowsze straciło dotychczasowy dostęp do środków unijnych 

w ramach Funduszu Spójności. Mamy jednak świadomość, że gdyby z województwa mazowieckiego wyłą-

czyć Warszawę, Mazowsze byłoby jednym z czterech najbiedniejszych regionów Polski. Dlatego zmniejsze-

nie puli środków unijnych dla województwa mazowieckiego na bieżące lata wydaje się daleko niesprawie-

dliwe, tym bardziej że potrzeby inwestycyjne w naszym regionie są olbrzymie i dotyczą podstawowej infra-

struktury, takiej jak drogi, sieć wodno-kanalizacyjna, rewitalizacja miast, infrastruktura oświatowa i dotyczą-

ca służby zdrowia. 

Można było temu zaradzić, wyłączając administracyjnie lub chociażby statystycznie Warszawę z woje-

wództwa mazowieckiego. Niestety, problem ten nie został rozwiązany, co skutkuje drastycznym zmniejsze-

niem środków unijnych dla Mazowsza w latach 2014–2020, a w perspektywie po roku 2020 pozbawi całko-

wicie województwo mazowieckie możliwości korzystania z pomocy unijnej. Niewątpliwie taka sytuacja bę-

dzie miała bardzo negatywne skutki dla Mazowsza, chociażby z uwagi na zły stan finansowy regionu. 

Ogromne zadłużenie województwa w połączeniu z brakiem środków unijnych może uniemożliwić Mazowszu 

dalszy rozwój po roku 2020. 

Dlatego zwracamy się do Pani Minister z pytaniem, czy podziela Pani opinię, że statystyczne wyłączenie 

Warszawy z województwa mazowieckiego jest konieczne. Czy obecnie są prowadzone działania mające na 

celu statystyczne wyłączenie Warszawy z Mazowsza? A jeśli tak, to na jakim etapie realizacji są obecnie 

i kiedy przewiduje Pani Minister ich zakończenie, na skutek którego Mazowsze zostanie podzielone na dwie 

jednostki statystyczne NUTS? 

Z poważaniem 

Maria Koc 

Krzysztof Słoń 

Jan Maria Jackowski 




