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Prognozy i wykonanie kontraktacji 

i wydatkowania w 2019 roku (narastająco) 

według wskazań Ministerstwa 

Kwartał 
2019

Środki UE
w podpisanych umowach

o dofinansowanie
(% alokacji ZIT WOF)

- plan

Środki UE
w podpisanych umowach

o dofinansowanie
(PLN)*
- plan

Środki UE
w podpisanych umowach

o dofinansowanie
(% alokacji ZIT WOF)

- wykonanie

Środki UE
w podpisanych umowach

o dofinansowanie
(PLN) 

- wykonanie

Wykonanie 
planu (%)

1 2 3 4 5 6=5/3

I 80,71 580 229 239,36 82,18 590 821 258,93 101,83

II 80,86 581 307 598,74 82,51 581 307 598,74 102,05

III 82,08 590 078 255,07 84,37 606 530 525,87 102,79

IV 86,78 623 866 849,11 93,07 669 051 250,39 107,24

Kwartał 
2019

Środki UE
w zatwierdzonych wnioskach 

o płatność
(% alokacji ZIT WOF)

- plan

Środki UE
w zatwierdzonych wnioskach 

o płatność (PLN)*
- plan

Środki UE
w zatwierdzonych

wnioskach o płatność
(% alokacji ZIT WOF)

- wykonanie

Środki UE
w zatwierdzonych

wnioskach o płatność (PLN)
- wykonanie

Wykonanie 
planu (%)

1 2 3 4 5 6=5/3

I 27,06 194 536 032,92 27,77 199 667 755,10 102,64

II 28,09 201 940 767,36 31,45 226 085 732,50 111,96

III 32,09 230 697 017,61 34,69 249 381 544,18 108,10

IV 36,30 260 962 970,99 37,85 272 140 342,67 104,28

* kwota alokacji przeliczona wg kursu EUR wynoszącym 4,3028. Dane z dn. 17.12.2019 r.



Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 
w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014-2020 

na rok 2020 – instrument ZIT 



Inne działania metropolii
warszawskiej



Bilet metropolitalny Warszawa +

Przez rok mieszkańcy aglomeracji kupili 253 987 biletów 
metropolitalnych.

Każda gmina ma do wyboru trzy poziomy dofinansowania zakupu 
biletów mieszkańcom i odpowiadające im trzy rodzaje biletów 
Warszawa+1, Warszawa+2, Warszawa+3. 

Pasażer rozliczający się z podatków w gminie, która podpisała 
porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego 
w ofercie Warszawa+3 za bilet 30-dniowy normalny
imienny ważny w obu strefach biletowych płaci 120 zł,
czyli o 60 zł mniej niż wcześniej.

Różnicę w cenie pokrywa dany samorząd. 



Wspólne stanowiska metropolii warszawskiej

Uchwała Nr 26 Komitetu Sterującego ZIT WOF 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia uwag do projektu Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030

Uchwała Nr 29 Komitetu Sterującego ZIT WOF 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wspólnego stanowiska samorządów metropolii 
warszawskiej dotyczącego projektu Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030

Uchwała Nr 30 Komitetu Sterującego ZIT WOF
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnego 

stanowiska samorządów metropolii warszawskiej 
dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw.



Wspólne stanowiska metropolii warszawskiej

dotyczące zmian w PIT, OFE

Uchwała Nr 32 Komitetu Sterującego ZIT WOF z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego 
stanowiska samorządów metropolii warszawskiej dotyczącego podwyższenia udziału we 

wpływach z podatku PIT w związku z propozycjami zmian w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych

Uchwała Nr 33 Komitetu Sterującego ZIT WOF z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnego 
stanowiska samorządów metropolii warszawskiej dotyczącego wprowadzenia mechanizmu 

rekompensującego ubytek dochodów z PIT z tytułu zmian modelu funkcjonowania Otwartych 
Funduszy  Emerytalnych

Uchwała Nr 34 Komitetu Sterującego ZIT WOF z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wspólnego 
stanowiska samorządów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczącego podwyższenia 

udziału we wpływach z podatku PIT jako mechanizmu rekompensaty wyrównującego 
jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów wynikającymi z propozycji zmian 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przebudowy funkcjonowania 

Otwartych Funduszy Emerytalnych



Stowarzyszenie Metropolia Warszawa



Perspektywa finansowa 2021-2027



ZIT 2020+, perspektywa finansowa 2021-2027

Dostarczenie wiedzy, która pomoże obszarom metropolitalnym 

poprawić ich przestrzenne i ekonomiczne strategie rozwoju 

dotyczące sektora produkcyjnego

Aktywny udział w pracach nad kształtem funduszy dla metropolii 

warszawskiej w przyszłej perspektywie finansowej

Co konkretnie?

 Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych metropolii warszawskiej

 Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej 
– Przewodnik Strategiczny 2.0

 Współpraca z Marszałkiem Województwa, debata Forum dla Mazowsza 
– Mazowsze w Europie po 2020 r.

 Stanowisko dot. wspólnego Programu Operacyjnego 
obejmującego Region Warszawski Stołeczny oraz Region 
(obszar) Mazowiecki Regionalny

 Uczestnictwo w pracach Zespołu 
redakcyjno-programowego dot. Programu Operacyjnego 
dla Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027,
Zgłoszenie uwag do projektu Założeń do 
Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027



Kluczowe postulaty dla metropolii warszawskiej po 2020 r.

 Uwzględnienie aktualnego podziału statystycznego obejmującego dwa regiony:
warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny jako podstawy podziału funduszy
europejskich po 2020 roku.

 Umożliwienie realizacji jednego, wspólnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza,
obejmującego Region Warszawski Stołeczny (metropolię warszawską, RWS) oraz
Region Mazowiecki Regionalny (RMR).

 Uwzględnienie metropolii warszawskiej jako Obszaru Strategicznej Interwencji
w planach strategicznych rządu.

 Dopuszczenie możliwości pozyskiwania środków dla metropolii warszawskiej z krajowych
Programów Operacyjnych, Funduszu Spójności i instrumentu Łącząc Europę.

 Wsparcie systemowe dla słabszych gmin metropolii, w tym wsparcie finansowe rządu i
samorządu województwa dla realizacji projektów unijnych w gminach z uwagi na niskie
współfinansowanie UE po 2020 r.

 Określenie „kontraktu dla metropolii” – konkretnego pakietu zadań, które rząd
deklaruje do zrealizowania w metropolii warszawskiej ze środków budżetu państwa.




