
UCHWAŁA NR XL/800/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

 
w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego 

wdrożenie Strategii dla Karpat  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.  
Nr 28, poz.1247 z późn.zm.);  
  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko popierające wdrożenie Strategii dla Karpat stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, 
Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Prezesowi Rady Ministrów RP, 
Ministrowi Rozwoju Regionalnego, Ministrowi Środowiska, wszystkim Posłom do 
Parlamentu Europejskiego i  Parlamentarzystom RP z terenu Podkarpacia, 
Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Marszałkowi Województwa 
Śląskiego. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały NR XL/800/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 
 
 

Stanowisko  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

popierające wdrożenie Strategii dla Karpat 
 

 
Karpaty to jeden z największych łańcuchów górskich ciągnący się przez 

Austrię, Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Ukrainę i Serbię. To obszar, 

który zachwyca bogactwem fauny i flory. Województwo Podkarpackie jest istotną 

częścią tej przestrzeni nazywanej „zielonym kręgosłupem” Środkowej i Wschodniej 

Europy, która w dużym stopniu oparła się zmianom, jakie powoduje działalność 

człowieka i zachowała swoje naturalne środowisko. 

Siłą Karpat jest też ich kulturowe dziedzictwo, na co składa się dorobek  wielu 

pokoleń ludzi zamieszkujących te tereny, którzy pomimo różnic społecznych, 

religijnych i narodowościowych potrafili czerpać od siebie nawzajem to co najlepsze. 

Dzisiaj Karpaty to obszar, który zamieszkuje blisko 20 milionów ludzi. Już 

sama ta liczba może świadczyć o jego potencjale. To teren o strategicznym 

znaczeniu dla Europy Środkowej i Wschodniej, a Podkarpackie jest jego integralną 

częścią. Dlatego musimy przyłączyć się do działań na rzecz rozwoju Karpat  

i wspierać wszelkie inicjatywy, które mogą mieć korzystny wpływ na budowanie 

potencjału tego obszaru, zwłaszcza gospodarczego. 

Karpaty, aby mogły się rozwijać, potrzebują szybkich, intensywnych, ale 

jednocześnie dobrze zaplanowanych i skoordynowanych działań. Jest wiele 

problemów, z którymi trzeba się zmierzyć i dać impuls do zmian. Problemy 

społeczne, w tym wysokie bezrobocie, braki infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie 

transportu – to największe bolączki mieszkańców i lokalnych władz we wszystkich 

państwach obszaru karpackiego. 

Dlatego Sejmik Województwa Podkarpackiego pragnie zwrócić uwagę na 

potrzebę podjęcia szybkich działań na rzecz wypracowania i wdrożenia wspólnej 

makroregionalnej strategii dla Karpat. Dzięki staraniom dyplomatycznym oraz 

inicjatywom parlamentarnym wiele już w tej kwestii zostało zrobione. Nadszedł czas 

na konkretne decyzje zarówno po stronie władz państwowych, jak i instytucji Unii 

Europejskiej. Strategia dla Karpat, na wzór Strategii dla Morza Bałtyckiego i Strategii 

Dunajskiej, powinna przede wszystkim połączyć istniejące już przedsięwzięcia, 



stwarzając jednocześnie przestrzeń do współpracy dla planowanych nowych działań 

w tej części Europy. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego chce w sposób skoordynowany 

zabiegać o finansowanie działań na obszarze Karpat. Musimy dołożyć wszelkich 

starań by zapobiegać rozpraszaniu środków, szczególnie tych pozyskanych  

z budżetu wspólnotowego, a koncentrować je na wspólnych projektach karpackich. 

Przykładem w tej kwestii powinny być dla nas unijne strategie opracowane dla  

innych makroregionów oraz inicjatywy, takie jak chociażby europejski program 

„Przestrzeń Alpejska” (Alpine Space). 

Sejmik Województwa Podkarpackiego stoi na stanowisku, iż dla harmonijnego 

rozwoju Karpat, w tym również województwa podkarpackiego, konieczne jest 

stworzenie nowej, europejskiej, makroregionalnej strategii rozwojowej już teraz, w 

ramach przygotowań do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jest to 

możliwe, przy wsparciu głównych aktorów polityki europejskiej, zarówno na poziomie 

państw kolejnych prezydencji jak i Komisji i Parlamentu Europejskiego. Liczymy 

również, iż nasze stanowisko znajdzie mocne poparcie ze strony władz innych 

regionów karpackich w Polsce i pozostałych krajach karpackich, w szczególności 

samorządów województw małopolskiego i śląskiego. 

Karpaty potrzebują wsparcia, a naszym obowiązkiem i powinnością, 

zwłaszcza wobec kolejnych pokoleń mieszkańców Podkarpacia, jest podjęcie 

działań, które zapewnią temu obszarowi dynamiczny rozwój i silną pozycję wśród 

innych regionów Europy. Hasło „Europa dla Karpat” niech będzie dla nas 

wyzwaniem, ale przede wszystkim impulsem do podejmowania zgodnych, wspólnych 

inicjatyw. 
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