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Uchwała Nr      /2021  

Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia     /2021 

 
w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału 
funduszy w ramach Polityki Spójności 2021 – 2027 zaproponowanego w projekcie 
Umowy Partnerskiej” 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz § 20 ust. 1 Statutu Województwa 
Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3881 ze zm.), Sejmik Województwa 
Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
Uchwala się „Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału funduszy w 

ramach Polityki Spójności 2021 – 2027 zaproponowanego w projekcie Umowy Partnerskiej”, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Apel przekazuje się: 
1) Marszalkowi Sejmu RP, 
2) Marszalkowi Senatu RP, 
3) Prezesowi Rady Ministrów, 
4) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
5) Wojewodzie Opolskiemu, 
6) Posłom i senatorom z terenu województwa Opolskiego  
7) Eurodeputowanym Regionu Opolskiego - Dolnośląskiego,  
8) Mieszkańcom województwa opolskiego za pośrednictwem środków masowego 
przekazu. 
 

§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 

§4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



      Załącznik do uchwały nr   
    Sejmiku Województwa Opolskiego 

                                                     z dnia                  
 
 

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału funduszy w ramach Polityki 

Spójności 2021 – 2027 zaproponowanego w projekcie Umowy Partnerskiej 

 
 

Zgodnie z założeniami perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027, udział 

Województwa Opolskiego w alokacji funduszy w ramach polityki spójności wyniesie 763 

miliony Euro. Kwota przyznana w ramach alokacji podstawowej będzie prawie 20 procent 

niższa niż w perspektywie 2014 – 2020. Jako Sejmik Województwa Opolskiego przyjmujemy 

tę propozycję ze zrozumieniem, mając świadomość obiektywnych kryteriów, które 

determinowały wartość funduszy proponowanych na poszczególne programy regionalne.  

 

Równocześnie Sejmik Województwa Opolskiego wnosi zastrzeżenia i wątpliwości 

wobec utworzonej rezerwy programowej stanowiącej 25% środków do podziału na 

programy regionalne. Sejmik Województwa Opolskiego uznaje, że kryteria i zasady podziału 

wskazanej rezerwy nie są jednoznaczne, co może w przyszłości prowadzić do uznaniowości 

w jej podziale. Wskazujemy, że gdyby przy podziale rezerwy zastosować tę samą 

metodologię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, co przy alokacji podstawowej, to 

szacunkowa wartość dodatkowych środków należnych Województwu Opolskiemu 

wyniosłaby 254 mln Euro. Sejmik Województwa Opolskiego podkreśla, że uzasadnieniem za 

otrzymaniem dodatkowej alokacji są w szczególności postępująca depopulacja, najniższa w 

kraju dynamika wzrostu PKB na mieszkańca w latach 2004-2018, niekorzystna wartość tego 

wskaźnika w porównaniu do innych regionów i jeden z najniższych w Polsce wskaźników 

dotyczących B+R na mieszkańca, czyli czynniki określone w założeniach Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej jako te, które determinują udział w dodatkowej alokacji.  

 

Sejmik Województwa Opolskiego podkreśla, że mimo opisanych wyżej negatywnych 

czynników ekonomiczno-społecznych, Województwo Opolskie nie jest beneficjentem 

programów krajowych wspierających regiony o relatywnie niskim poziomie rozwoju 

gospodarczego i jako jedno z pięciu województw nie korzysta z dodatkowych środków  

z takich programów jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy dotychczasowego 

Programu dla Polski Wschodniej. Uznajemy, że dołączenie części Województwa 

Mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją 9 powiatów) do 

dotychczasowego programu dla Polski Wschodniej, wspierającego w swym założeniu 

województwa o najniższym poziomie rozwoju i z największym dystansem do regionów 

lepiej rozwiniętych, jest bardzo istotnym argumentem za przeformatowaniem kierunków 

wydatkowania środków z tego programu. Okazuje się bowiem, że wskaźniki determinujące 

wsparcie regionów słabo rozwiniętych (PKB per capita) są znacznie niższe dla, 

pozostającego bez dodatkowego wsparcia, Województwa Opolskiego (PKB  per capita 

regionu to 56% średniej UE i 79% średniej krajowej) niż włączonego do programu 

Województwa Mazowieckiego Regionalnego (PKB per capita regionu to 60% średniej UE i 

84% średniej krajowej).  



W następstwie wyżej opisanych argumentów, w trosce o interes mieszkańców 

Województwa Opolskiego i przyszłość regionu Radni Sejmiku Województwa Opolskiego 

apelują do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o:  

 

•  likwidację rezerwy programowej i przyznanie z tej puli Województwu 

Opolskiemu 254 mln Euro oraz rozdysponowanie pozostałej części pomiędzy 

regiony zgodnie z metodologią stosowaną przy podziale części podstawowej;  

•  określenie nowych proporcji podziału środków przeznaczonych dla 

województw najsłabiej rozwiniętych, np. z dotychczasowego programu Polska 

Wschodnia z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów ekonomicznych.  

 

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe fundusze pozwolą skuteczniej walczyć z trwałą 

marginalizacją znacznych obszarów województwa i z postępującymi procesami depopulacyjnymi, 

czyli największymi problemami naszego województwa, a równocześnie dadzą realną szanse na 

szybszy rozwój i zmniejszanie dystansu do regionów najbogatszych i najlepiej rozwiniętych.  

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa 

do kompetencji sejmiku województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 Statutu 

Województwa Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2019 r.,  

poz. 3881 ze zm.) Sejmik Województwa Opolskiego w sprawach ogólnospołecznych może 

uchwalać apele i rezolucje.  


