
Zarząd Województwa Opolskiego 2018 – 2023 

 

Andrzej Buła (KO) – marszałek województwa opolskiego 

 

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra 

wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe - w Poznaniu w zakresie 

organizacji i zarządzania w sporcie, w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w 

oświacie. W tym roku zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania na Wydziale 

Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.  

Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Kluczborku. W roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora kluczborskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zreorganizował i stworzył z niego nowoczesną, 

placówkę. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. Od 2003 roku, 

czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork, pracował w tym 

klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu.  

W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa 

opolskiego, a w roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych –  

zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII 

kadencji pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz kultury 

fizycznej, sportu i turystyki, a także komisji ustawodawczej. Posłem był do czasu 

wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku. 

 W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali 

go na marszałka województwa. W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski 

program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także 

zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego, a w wyniku podpisania tego 

dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. 

Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.   

W czasie, gdy był marszałkiem, województwo opolskie w wielu rankingach było i jest 

liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich.  

Konsekwentnie realizował program „Opolskie dla rodziny”, wspierający procesy 

demograficzne i skierowany do rodzin w regionie. Z jego inicjatywy realizowana jest  

też akcja „Opolska Mama Ma Moc”, angażująca środowiska kobiece w sprawy 

regionu. W styczniu 2017 r. zainicjował realizację Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym).  

Wraz z objęciem funkcji marszałka Andrzej Buła wniósł do urzędu nowy, 

partycypacyjny styl zarządzania. W zarządzaniu urzędem charakteryzuje go 

otwartość, życzliwość i szacunek wobec pracowników.  



Roman Kolek (MN) – wicemarszałek województwa opolskiego 

 

W roku 1987 ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na 

Wydziale Lekarskim w Zabrzu, jest absolwentem wielu studiów podyplomowych z 

zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie na 

stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia i bogate doświadczenie samorządowe.  

Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz 

anestezjolog i zastępca ordynatora. W latach 1999-2002 był dyrektorem 

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej 

Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu 

Zdrowia pełnił funkcję zastępcy dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

W latach 1999-2002 był radnym Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś w latach 2003 -2004 

i później od 2014 roku radnym województwa opolskiego. 

W zarządzie województwa dwóch poprzednich kadencji pełnił funkcję wicemarszałka, 

zajmował się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego. 

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i 

finansowania świadczeń zdrowotnych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych 

gremiach z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej, współuczestniczył w 

opracowywaniu wielu ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego. Gorący zwolennik 

decentralizacji i regionalnej odpowiedzialności w polityce zdrowotnej. 

 

 

Zbigniew Kubalańca (KO) – wicemarszałek województwa opolskiego 

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku 

lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest także nauczycielem akademickim. 

Był radnym miasta Opola VI i VII kadencji,  po ośmiu latach doświadczeń w 

samorządzie miasta zdobył mandat radnego województwa opolskiego. 

Od kilkunastu lat pracuje na rzecz województwa opolskiego. W urzędzie 

marszałkowskim nadzorował prace Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz szkół 

prowadzonych przez Województwo Opolskie. Realizował także, we współpracy z 

partnerami,  projekt wsparcia bazy kształcenia zawodowego w regionie pn. „Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz programy 

wsparcia stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów województwa opolskiego 

„Wspieramy najlepszych”.   



Szymon Ogłaza (KO) – członek zarządu województwa opolskiego 

 

Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo - 

ustrojowej oraz europeistyki.  

Pracował m.in. w CTC Polska sp. z o.o., gdzie zajmował się projektami unijnymi, 

dotyczącymi promocji zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy. Od stycznia 2008 

roku do listopada 2015 roku był dyrektorem gabinetu wojewody opolskiego. W tych 

samych latach był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Komitetu 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był także pełnomocnikiem wojewody 

opolskiego ds. polskiej prezydencji w Radzie UE. W latach 2011-2014 pełnił funkcję 

zastępcy przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Ochrony Zdrowia.  

Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i 

kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII 

kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Opola.  

W listopadzie 2015 roku  objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego – w 

zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą, gospodarką oraz polityką regionalną i 

przestrzenną. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji województwo opolskie z 

sukcesem zrealizowało m.in. projekt „Mobilne opolskie”, czyli zakup siedmiu 

nowoczesnych pociągów typu Impuls do obsługi regionalnych przewozów 

pasażerskich, nadzorował także wielomilionowe inwestycje na drogach 

wojewódzkich. W minionej kadencji rozpoczął prace przygotowawcze do 

opracowania nowej strategii województwa opolskiego. 

 

Stanisław Rakoczy (PSL) – członek zarządu województwa opolskiego 

 

Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu oraz podyplomowe studia w zakresie 

kierowania i zarządzania w administracji rządowej i samorządowej. 

W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Kluczborku, od 1999 roku 

przez dwie kadencje pełnił funkcję Starosty Kluczborskiego. Był 

wiceprzewodniczącym, później zaś przewodniczącym Konwentu Starostów 

Województwa, członkiem założycielem Związku Powiatów Polskich. Od wielu lat 

działa także na rzecz poprawy stanu środowiska w regionie, był m.in. członkiem rady 

nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

W 2006 roku objął stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, 

odpowiedzialnego za kulturę, edukację i ochronę zdrowia. Od tego roku pełni także 

funkcję prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej W wyborach 



parlamentarnych 2007 roku został wybrany na posła VI kadencji. W latach 2011-2015 

był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W roku 2014 

uzyskał mandat radnego województwa, a w maju 2016 roku objął funkcję 

wicemarszałka województwa opolskiego, odpowiedzialnego za sfery kultury, sportu, 

turystyki i edukacji. Pełniąc tę funkcję dbał m.in. o systematyczny wzrost 

finansowania działań w sferze kultury i sportu, o promocję najmłodszych talentów 

artystycznych w regionie, ale i o nowe sposoby dotarcia do publiczności 

wojewódzkich instytucji kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego  

2018 – 2023 

 

Rafał Bartek (MN) – przewodniczący sejmiku 

Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną na Uniwersytecie Opolskim,  a także 

studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie zarządzania 

funduszami UE.  

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole 

podstawowej w Dębskiej Kuźni. W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą 

niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy 

Środkowej i Wschodniej. W latach 2004-2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu 

Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w 

Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012 – 2018 był jej 

współprzewodniczącym.  

Od 2007 roku jest członkiem zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 

na Śląsku Opolskim, dwie ostatnie kadencje pełnił funkcję sekretarza TSKN, a w maju 

2015 został wybrany na przewodniczącego TSKN. Pełni także funkcję członka Rady 

Fundacji Rozwoju Śląska. Od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu 

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W poprzedniej kadencji był radnym Rady 

Gminy Chrząstowice. 

 

Jolanta Wilczyńska (KO) – wiceprzewodnicząca sejmiku 

Ceniony nauczyciel i wychowawca młodzieży w regionie, od wielu lat pracuje w I 

Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, gdzie pełniła też funkcję zastępcy 

dyrektora, a w latach 2012-2017 – dyrektora szkoły. Ukończyła  studia podyplomowe 

na Uniwersytecie Warszawskim, dotyczące nauczania języka  polskiego jako obcego. 

W ubiegłej kadencji była radną województwa opolskiego, a wcześniej radną w Radzie 

Miejskiej w Namysłowie. 

Jako radna województwa aktywnie pracowała w dwóch komisjach sejmiku - Nauki, 

Edukacji, Kultury i Sportu, w której była wiceprzewodniczącą oraz w Komisji Rodziny, 

Zdrowia i Spraw Społecznych. Była także członkinią rad społecznych oraz 

programowych jednostek samorządu województwa – m.in. przewodniczącą Rady 

Programowo-Artystycznej Teatru im Jana Kochanowskiego w Opolu. 

Aktywnie działa w sektorze pozarządowym – współtworzyła m.in. Stowarzyszenie 

Namysłowska Dobra Szkoła, działa także w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych 



Regionu Opolskiego. Jest członkinią Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Opolskiego. 

 

Piotr Wach (KO) – wiceprzewodniczący sejmiku 

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki, m.in. w Akademii 

Ekonomicznej, później Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wyższej 

Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką finansów publicznych, 

samorządów terytorialnych czy rynków kapitałowych. Uczestniczył w wielu projektach 

szkoleniowych i doradczych w tych dziedzinach. Jest także przedsiębiorcą. 

Od kilku lat jest prezesem stowarzyszenia "Trójka dzieciom", gdzie współpracuje 

z wieloma osobami i instytucjami w celu pomocy najmłodszym. 

Jego pasją jest sport, m.in. bieganie - to z tej pasji zainicjował organizację biegu, który 

z aspektami sportowymi łączy promocję regionu. To Paczkowska Dycha, czyli bieg 

wokół Jezior Paczkowskich. 

Aktywnie współtworzył program Koalicji Obywatelskiej dla Regionu Opolskiego. 

 

Dariusz Byczkowski (PiS) – wiceprzewodniczący sejmiku 

Absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, ukończył także 

podyplomowe studia dot. organizacji zarządzania oświatą i wiedzy o kulturze.  Pracuje 

nad pracą doktorską z dziedziny historii na Uniwersytecie Opolskim. 

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel, a w latach 1999-2016 jako dyrektor II  

Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Od roku 2016 do 2017 pełnił funkcje zastępcy 

dyrektora w Opolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. W październiku 2017 roku został powołany na stanowisko dyrektora 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Jako dyrektor tej placówki zainicjował 

przygotowanie wystawy o kresach wschodnich, jest członkiem powołanego przez 

marszałka województwa zespołu ds. tworzenia kolekcji i archiwum zbiorów 

dotyczących kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. 

To jeden z najdłuższych stażem radnych Sejmiku Województwa Opolskiego - teraz  

rozpoczyna swoją czwartą kadencję jako radny województwa. W  poprzednich 

kadencjach pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 


