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Memorandum Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014 r.  

w sprawie stanowiska negocjacyjnego dotyczącego linii demarkacyjnej i podziału środków  

w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 

 

Postulat związany z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

1. Wsparcie z poziomu krajowego projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jedynie 

ze środków Funduszu Spójności (FS).  

Uzasadnienie: Ograniczony dostęp województwa mazowieckiego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wynikający z opuszczenia kategorii regionów słabiej rozwiniętych powinien być rekompensowany uprzywilejowanym 

dostępem do FS na poziomie krajowym. Warunkiem zatwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) 

stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego jest przesunięcie linii demarkacyjnej, tak by w przypadku 

województwa mazowieckiego możliwe było udzielanie wsparcia z poziomu krajowego również aglomeracjom poniżej 10 

tys. RLM. Przeniesienie finansowania inwestycji z poziomu regionalnego na poziom krajowy bez zmiany linii 

demarkacyjnej uniemożliwiłoby wsparcie aglomeracji poniżej 10 tys. RLM, co groziłoby zwiększeniem dysproporcji 

rozwojowych pomiędzy poszczególnymi aglomeracjami województwa mazowieckiego. 

W województwie mazowieckim dużym problemem pozostaje również brak wsparcia dla aglomeracji poniżej 2 tys. RLM 

w ramach Funduszy Europejskich, w szczególności dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Proponowane zmiany w linii demarkacyjnej: 

- Wsparcie gospodarki wodno - ściekowej na poziomie krajowym dla aglomeracji powyżej 2 tys. RLM. 

 

2. Wsparcie z poziomu krajowego inwestycji dotyczących regionalnej infrastruktury i taboru kolejowego wraz 

z budową i modernizacją zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych  

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o zabezpieczenie środków z Funduszu Spójności na poziomie krajowym, 

na wsparcie inwestycji dotyczących regionalnej infrastruktury kolejowej i taboru wraz z budową i modernizacją zapleczy 

technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych. 

 

Uzasadnienie: Uwzględnienie powyższego stanowiska umożliwi realizację inwestycji kolejowych polegających 

na budowie, przebudowie, modernizacji zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru kolejowego, zakupie 

oraz modernizacji taboru wykorzystywanego do połączeń regionalnych i obsługujących ruch kolejowy aglomeracyjny 

(kolej regionalna spełniająca jednocześnie funkcje kolei aglomeracyjnej). Wynika to ze specyfikacji organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego, tj. publiczny transport kolejowy 

realizowany jest przez jednego przewoźnika na obszarze funkcjonowania miast (kolej aglomeracyjna) oraz całego 

województwa (kolej regionalna). Istotną rolę w obsłudze tak dużego miasta jak Warszawa odgrywają również linie 

regionalne (Tłuszcz-Ostrołęka, Nasielsk-Sierpc), których remonty/modernizacje powinny również zostać objęte 

wsparciem z poziomu rządowego, w celu zapewnienia efektywnej obsługi komunikacyjnej oraz osiągnięcia efektu 

synergii z projektami realizowanymi w perspektywie 2007-2013 (modernizacje linii Warszawa-Nasielsk-Gdańsk 

i Warszawa-Tłuszcz). Brak możliwości wsparcia ww. inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 utrudni realizację publicznego transport zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego, 

w tym aglomeracji warszawskiej. 

 

Realizacja powyższego wniosku pociąga za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów do projektu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wyznaczenia osobnej linii demarkacyjnej dla 

województwa mazowieckiego.  
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3. Wsparcie z poziomu krajowego inwestycji dotyczących ochrony przeciwpowodziowej  

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje finansowanie inwestycji dotyczących ochrony przeciwpowodziowej 

z poziomu krajowego (FS).  

 

Uzasadnienie: Inwestycje w skuteczną ochronę przeciwpowodziową mają istotne znaczenie z punktu widzenia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju regionu i kraju, co pokazały skutki niedostatecznych zabezpieczeń podczas powodzi 

w ciągu ostatnich dwóch dekad. Zgodnie z Programem małej retencji dla województwa mazowieckiego największe 

zagrożenie powodziowe w regionie dotyczy największych rzek na Mazowszu. Tymczasem potencjalne inwestycje 

w ramach RPO WM 2014-2020 z zakresu małej retencji (przy alokacji 20 mln euro) są inwestycjami wyłącznie o zasięgu 

lokalnym, przez co mogą mieć znikomy wpływ na ochronę ludności przed powodziami i podtopieniami. Większość 

projektów z zakresu małej retencji zgłoszonych do Master Planu nie posiada dokumentacji projektowych, co zagraża 

osiągnięciu przyjętych na 2018 r. kamieni milowych w ramach RPO WM 2014-2020. Zasadnym jest zatem finansowanie 

inwestycji przeciwpowodziowych w ramach puli przyznanych środków dla województwa mazowieckiego z poziomu 

krajowego, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego. Umożliwi to osiągnięcie znacznie większego wpływu w zakresie 

zabezpieczenia ludności przed zjawiskiem powodzi i podtopień. 

 

Rezygnacja z tego obszaru wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020 warunkuje realizację inwestycji w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej z poziomu krajowego (linia demarkacyjna - Inwestycje mające na celu ochronę obszarów 

z wyższym niż średnie ryzyko powodziowe (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego)). 

 

4. Podział alokacji na cele tematyczne 8, 9 i 10 w ramach RPO WM 2014-2020  

Zarząd Województwa postuluje, aby 21 % środków z EFS, czyli 115,8 mln EUR w ramach RPO WM 2014-2020 było 

przeznaczone na CT 9.  

 

Uzasadnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1304/2013
1
, co najmniej 20% całkowitych zasobów EFS w każdym 

państwie członkowskim przeznaczane jest na cel tematyczny „promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją”. 

 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa przyjętej 8 stycznia br. przez Radę Ministrów, 20 % alokacji dla Mazowsza 

(czyli 221,9 mln EUR) powinno zostać alokowane na CT 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Alokacja koperty 

krajowej dla Mazowsza (w ramach PO WER) zapewnia, że udział CT 9 w określonym ring-fencingu wypełniony jest 

jedynie na poziomie 14,4% (32 mln EUR), zaś w pozostałej części oczekiwany wkład środków do CT 9 z RPO WM 

wynosi 38% alokacji EFS (tj. 206,4 mln EUR). Z uwagi na zmniejszoną o 48% (w stosunku do lat 2007-2013) alokację 

EFS w ramach Programu spełnienie powyższego założenia zagraża realizacji działań w zakresie rynku pracy i edukacji. 

Propozycja MIR sprawia, że alokacja na promowanie włączenia społecznego wzrosłaby o 38%, podczas gdy środki 

na obszary rynku pracy i edukacji spadłyby o 58% w stosunku do kwot z ubiegłego okresu programowania. Ponadto, 

mając na względzie, iż podstawową przyczyną ubóstwa jest brak pracy i kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku 

pracy i gospodarki, przy tak niskiej wartości całej alokacji EFS na CT 8 i CT 10, wystąpiłby brak instrumentów 

eliminujących przyczyny wykluczenia społecznego. W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie silniejszego 

wsparcia do obszarów: rynek pracy i edukacja (odpowiednio 156,4 i 198,0 mln EUR, tj. 65% alokacji EFS) oraz 

utrzymanie alokacji EFS dla CT 9 w wysokości 115,8 mln EUR, co będzie stanowiło 21,3% alokacji funduszu 

w programie.  

 

Za utrzymaniem wyższych kwot na obszary inne niż włączenie społeczne przemawia również fakt, że przewiduje się 

przeznaczenie środków EFS w ramach ZIT w całości na CT 10 – Edukacja.  

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dziennik Urzędowy UE L 347 , str. 470) (art. 4 ust. 

2) 
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Postulaty związane z kategoriami działań do realizacji ze środków z poziomu krajowego 

 

5. Zwiększenie środków na realizację projektów „ostatniej mili” w województwie mazowieckim  

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje zwiększenie środków w ramach I Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektów „ostatniej mili” w województwie mazowieckim. 

Uzasadnienie: W perspektywie programowania 2007-2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt 

Internet dla Mazowsza, który zakłada wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego około 3680 km 

światłowodowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, 312 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz gęstej sieci 

światłowodowej FTTB w 33 miejscowościach na Mazowszu. Aby wykorzystać stworzoną w ramach projektu 

infrastrukturę, istnieje konieczność wybudowania w województwie mazowieckim tzw. „ostatniej mili”.  

 

Według szacunków Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego koszt wybudowania „ostatniej mili” 

na Mazowszu wynosi w przybliżeniu 2,2 mld zł. Znając ograniczenia budżetu POPC, Zarząd Województwa 

Mazowieckiego wnioskuje o zwiększenie środków na „ostatnią milę” do kwoty 200 mln euro (obecnie przyznana kwota – 

68,1 mln euro). 

 

6. Wsparcie z poziomu krajowego działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów dystrybuowania, 

magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej  

Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o wsparcie działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów 

dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej wyłącznie z poziomu krajowego (FS). Oznacza to 

konieczność zarezerwowania w kopertach krajowych 100 mln euro.  

Uzasadnienie: Sieci gazowe Mazowsza wymagają modernizacji i rozbudowy w świetle przestawiania się 

na niskoemisyjne źródła energii. Dostawa gazu ziemnego w województwie mazowieckim realizowana jest z krajowego 

systemu gazowniczego zasilanego gazem wysokometanowym importowanym z Rosji, a także pozyskiwanym ze złóż 

krajowych na Podkarpaciu. System przesyłowy jest rozbudowany wokół Warszawy, lecz słabo rozwinięty na obrzeżach 

regionu, gdzie zasila przede wszystkim większe miasta. Podstawowym problemem jest brak dywersyfikacji dostaw gazu 

do systemu przesyłowego oraz niewystarczająca przepustowość wynikająca z rozwoju rynku gazu, w tym zwłaszcza 

wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe ze strony wytwórców energii elektrycznej i ciepła. Problem dotyczy 

w szczególności braku możliwości zasilania stołecznych elektrociepłowni i ciepłowni z „pierścienia warszawskiego”. 

Warunkiem osiągnięcia pewności zaopatrzenia regionu w gaz ziemny jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia 

i rozbudowa systemu gazowniczego. 

 

Z uwagi na fakt, iż w nowym okresie programowania sieci gazowe zostały wyłączone z obszaru działań RPO WM 2014-

2020, konieczna jest realizacja wsparcia w tym zakresie z poziomu krajowego. 

 

7. Wsparcie z poziomu krajowego budowy regionalnego systemu zarządzania energią i mediami (smart grid)  

Zarząd Województwa Mazowieckiego wnioskuje o wsparcie z poziomu krajowego budowy regionalnego systemu 

zarządzania energią i mediami w celu stworzenia „Smart Regionu Mazowsze”. Z tego względu niezbędnym jest 

zarezerwowanie w kopertach krajowych 100 mln euro.  

Uzasadnienie: Realizacja projektu umożliwi stworzenie kompletnego regionalnego systemu zarządzania energią 

i mediami, funkcjonalnie gotowego do przyłączania kolejnych kontrahentów i rozbudowy o kolejne obiekty. Docelowo 

system będzie w stanie obsłużyć wszystkie gminy województwa mazowieckiego. W pierwszej kolejności projektem 

objęte będzie 250 obiektów, na których zarządzanie Samorząd Województwa Mazowieckiego oddziałuje w sposób 

pośredni lub bezpośredni na zarządzanie ponad 250 obiektami. Opłaty za energię stanowią istotną część kosztów ich 

utrzymania. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów, lecz również poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii pozyskiwanej ze źródeł 

lokalnych, w tym odnawialnych. Projekt pozwoli też na przebudowę systemu energetycznego w kierunku energetyki 

rozproszonej i smart regionu. Przełoży się to na zmniejszenie zużycia energii, emisji CO2 oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa dostaw energii. Tak szeroko zakrojony projekt powinien zostać zrealizowany z poziomu krajowego 

w ramach Funduszu Spójności. 
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8. Zmiana zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) projektów 

z zakresu kultury na Mazowszu  

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje zmianę zasad finansowania w ramach POIŚ projektów z zakresu kultury 

na Mazowszu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6.3. Konieczna jest modyfikacja opisanego w Umowie Partnerstwa 

mechanizmu pro-rata poprzez objęcie nim osi priorytetowych finansowanych ze środków EFRR w ramach POIŚ. 

 

Uzasadnienie: Obecnie brakuje takiego zapisu w Umowie Partnerstwa. Jednocześnie projekt POIŚ odwołuje się do tej 

reguły jako ukonstytuowanej przez Umowę Partnerstwa. Samorząd Województwa Mazowieckiego postuluje precyzyjne 

określenie procentowego podziału w finansowaniu projektów z koperty krajowej Mazowsza oraz koperty dla regionów 

słabiej rozwiniętych.  

Należy również zauważyć, że projekty ogólnokrajowe realizowane z obszaru kultury w ramach POIS nie spełniają 

funkcji prorozwojowych dla regionów, inaczej niż ma to miejsce w przypadku inwestycji z zakresu B+R lub wspierania 

przedsiębiorczości.  

 

9. Wsparcie wschodniej części województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego dla Polski 

Wschodniej  

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje włączenie wschodniej części województwa mazowieckiego 

do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2014-2020. W tym celu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

powinien w ramach negocjacji umowy partnerstwa z Komisją Europejską postawić wniosek
2
 o objęcie programem dla 

Polski Wschodniej wschodnich obszarów NTS-3 województwa mazowieckiego – radomskiego i ostrołęcko-siedleckiego.  

 

Uzasadnienie: Podregiony ostrołęcko-siedlecki oraz radomski znalazły się poza planowanym obszarem wsparcia 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jedynie ze względów formalnych i administracyjnych. Wszystkie wskaźniki 

rozwojowe na tych obszarach są zbliżone do podregionów objętych PO PW. W 2011 r. produkt krajowy brutto 

na mieszkańca podregionu radomskiego wynosił 74,6% średniej krajowej, a w przypadku podregionu ostrołęckiego-

siedleckiego - 77,5%.  

 

W związku z powyższym postulatem konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zapisów do projektu Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz do linii demarkacyjnej w części ww. programu. 

10. Ujęcie w programie operacyjnym dla Polski Wschodniej możliwości budowy dróg na terenie województwa 

mazowieckiego  

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego wnioskuje o umożliwienie udzielania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014–2020 na projekty dotyczące połączeń drogowych, leżących w ciągach komunikacyjnych 

łączących województwo mazowieckie z województwami aktualnie objętymi PO PW na podstawie przepisów art. 70 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

Uzasadnienie: PO PW powinien umożliwiać finansowanie budowy i przebudowy dróg leżących w ciągach 

komunikacyjnych łączących Mazowsze z regionami objętymi Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020, 

aby umożliwić poprawę dostępności komunikacyjnej Polski Wschodniej. 

 

11. Wsparcie wyłącznie z poziomu krajowego infrastruktury drogowej na terenie warszawskiego węzła 

drogowego  

Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o możliwość realizacji na poziomie krajowym ze środków Funduszu 

Spójności wszystkich kategorii dróg w ramach warszawskiego węzła drogowego. 

 

                                                           
2
 Na podstawie art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dziennik Urzędowy UE L 347, str. 320) 
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Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozwoju sieci TEN-T
3
, Warszawa została zaliczona do tzw. miejskich 

węzłów („urban nodes”) sieci bazowej TEN-T (załącznik nr II do Rozporządzenia). Art. 30 ust. d wytycznych wskazuje, 

że „rozwijając sieć kompleksową w węzłach miejskich, państwa członkowskie dążą w miarę możliwości do zapewnienia 

(…) płynnych połączeń między infrastrukturą sieci kompleksowej a infrastrukturą do ruchu regionalnego i lokalnego 

(…)”. Biorąc to pod uwagę, Urząd m.st. Warszawy oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego postulują wprowadzenie 

odpowiednich zapisów do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz wyznaczenie 

osobnej linii demarkacyjnej dla województwa mazowieckiego dla 7. celu tematycznego w celu umożliwienia 

dofinansowania z FS dróg krajowych oraz dróg niższych kategorii, traktowanych jako drogi rozprowadzające 

i doprowadzające ruch z/do transeuropejskich sieci transportowych TEN-T w węzłach miejskich, do których zaliczona 

została Warszawa. 

 

12. Wsparcie wyłącznie z poziomu krajowego projektów z zakresu wyposażenia służb ratowniczych  

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje wsparcie finansowe służb ratowniczych, tj. Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z poziomu krajowego. 

Uzasadnienie: Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż Pożarna należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Rozdzielenie wsparcia na różne poziomy może doprowadzić do rozproszenia interwencji 

w zakresie dostępu do sprzętu specjalistycznego przez poszczególne jednostki ratownicze, biorąc pod uwagę 

ograniczoną ilość środków zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. 

Realizacja powyższego postulatu pociąga za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w linii 

demarkacyjnej. 

13. Wsparcie z poziomu krajowego projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju 

i wykorzystania gospodarczego Wisły Środkowej.  

Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje wsparcie finansowe realizacji koncepcji programowo- przestrzennej 

możliwości rozwoju społecznego i wykorzystania gospodarczego Wisły Środkowej, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju na terenie województwa mazowieckiego. 

Uzasadnienie: rzeka Wisła, przy właściwym wykorzystaniu jej potencjału może mieć nieoceniony wpływ na rozwój 

gospodarczy. Największe aglomeracje naszego regionu są znacząco zależne w zakresie bezpieczeństwa 

powodziowego od warunków środowiska, szczególnie rzeki Wisły. Uwzględniając ogólnoeuropejskie trendy dotyczące 

zwiększania konkurencyjności regionów, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału hydroenergetycznego Wisły 

Środkowej, wsparcie finansowe pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, pozyskiwanie energii 

odnawialnej,  tworzenie nowych gałęzi gospodarki, a tym samym nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia 

mieszkańców Mazowsza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dziennik Urzędowy UE L 348, str. 

7) 


