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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

Gdańsk, 23 lutego 2021 roku 

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, 
Minister Cyfryzacji  

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców 
z województwa pomorskiego, zwracamy się do Państwa z apelem o sprawiedliwy i przejrzysty 
podział alokacji przeznaczonej na kontynuację regionalnych programów operacyjnych w ramach 
projektu Umowy Partnerstwa w ramach realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. 

Uważamy, że aktualna debata prowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej z samorządami wojewódzkimi, której celem jest wypracowanie ostatecznej wersji 
Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 jest istotnym elementem 
określającym dalszą strategię alokacji środków z funduszy europejskich.  

Reprezentując niżej podpisane organizacje przedsiębiorców z zaniepokojeniem 
przyjmujemy zapisy zmniejszające znacząco alokację środków przeznaczonych na kontynuację 
regionalnych programów operacyjnych w niektórych województwach w tym dla woj. 
pomorskiego. Oczekujemy zawarcia w Umowie Partnerstwa przejrzystych zasad i kryteriów 
podziału tych środków w skali ogólnokrajowej. Nasze obawy budzi także to, że podczas procesu 
przygotowawczego związanego z przedstawianiem koncepcji podziału środków w województwie 
pomorskim nie zostały podjęte ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jakiekolwiek 
konsultacje społeczne w tym zakresie, a algorytm podziału tych środków nie został poddany 
krytycznej weryfikacji co miało miejsce na etapie przygotowywania alokacji środków 
dedykowanych dla poszczególnych regionów w latach ubiegłych.  

Z alokacji środków przewidzianych na kontynuację regionalnych programów operacyjnych 
wydzielona została pula w wysokości 25% ogólnej alokacji przeznaczonej na programy regionalne 
w kwocie ok. 7 mld euro. Oczekujemy, że rozdysponowanie tych środków między poszczególne 
województwa nastąpi w ramach indywidualnych negocjacji kontraktów programowych pomiędzy 
Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz właściwymi zarządami województw z zachowaniem 
przejrzystych zasad i kryteriów tego podziału. 

Uważamy, że przy planowanym podziale alokacji na lata 2021-2027 środków 
europejskich województwo pomorskie staje się jednym z najbardziej poszkodowanych 
regionów w kraju. Ma to również negatywne odzwierciedlenie w zakresie podziału środków  
w przeliczeniu na mieszkańca, które po wstępnym wyliczeniu dla naszego regionu wyniesie  
482 euro w porównaniu do 810 euro w latach 2014-2020. Należy dodatkowo zwrócić uwagę,  
iż województwo pomorskie, z przyczyn obiektywnych, jest wyłączone z możliwości wsparcia  
z programu obejmującego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest adresowany  
do regionów obciążonych tradycyjnym przemysłem wydobywczym i energetycznym.  
Oczekujemy, że zostanie to zrekompensowane np. środkami funduszy strukturalnych przyznanymi 
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na realizację programów regionalnych. Należy podkreślić, że negatywne konsekwencje tego stanu 
rzeczy spadną nie tylko na wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin, ale również na 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i wszelkie podmioty funkcjonujące w przestrzeni 
naszego regionu. 

Z przykrością należy również podkreślić, iż w projekcie Umowy Partnerstwa nie 
zdecydowano się na dalsze pogłębianie zasady subsydiarności, partnerstwa i wielopoziomowego 
zarządzania. W efekcie wciąż ponad 60% środków będzie zarządzanych na poziomie krajowym. 
Widoczne jest to szczególnie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego +, którego rolą jest 
przede wszystkim wsparcie bezpośrednie poszczególnych osób, co najefektywniej jest realizowane 
przez regionalne i lokalne samorządy. Zwracamy uwagę, że samorząd województwa pomorskiego 
od 2007 roku samodzielnie i efektywnie zarządza środkami UE. Dzięki temu dysponuje znaczącym 
doświadczeniem w zarządzaniu środkami polityki spójności, wnosząc jednocześnie niepodważalny 
i wymierny wkład w realizację jej celów. 

My niżej podpisane organizacje przedsiębiorców oczekujemy od Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej pilnego podjęcia publicznej debaty na temat kryteriów i algorytmu 
podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów operacyjnych, określenia 
przejrzystych zasad i kryteriów podziału dodatkowych środków, które mają być 
rozdysponowane między programy regionalne w ramach negocjacji kontraktów programowych 
oraz przeprowadzenia transparentnej i partnerskiej debaty przy udziale w szczególności 
samorządów województw, nad zasadami i kryteriami podziału alokacji w ramach projektu 
Umowy Partnerstwa, w szczególności relacji pomiędzy środkami UE zarządzanymi na poziomie 
krajowym i regionalnym. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
- Loża Gdańska Business Centre Club, 
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 
- Pracodawcy Pomorza, 
- Gdański Klub Biznesu, 
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
- Kaszubski Związek Pracodawców, 
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 
- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, 
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”, 
- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, 
- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. 
 
 
Do wiadomości: 
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego 
Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego 
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski 
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 


