
UCHWAŁA NR XLII/699/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie  

polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19” 

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

U. z 2020 r. poz.1668) oraz § 19 ust. 2 Statutu  Województwa Podkarpackiego stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 

1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 

Z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Apel Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Komisji Europejskiej  

o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19, 

w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się do: 

1. Przewodniczącego Komisji Europejskiej, 

2. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 

3. Marszałka Sejmu RP, 

4. Marszałka Senatu RP, 

5. Prezesa Rady Ministrów, 

6. Posłów do Parlamentu Europejskiego, 

7. Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, 

8. Ministra Spraw Zagranicznych, 

9. Ministra do spraw Unii Europejskiej, 

10. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

11. Wojewody Podkarpackiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr XLII/699//21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

Apel Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Komisji Europejskiej  

o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy  

po pandemii COVID-19 

Sejmik Województwa Podkarpackiego – poprzez prowadzoną politykę – kształtuje 

rozwój społeczno-gospodarczy regionu i odpowiada za jakość życia mieszkańców. Chcąc tę 

politykę prowadzić odpowiedzialnie, należy podkreślić, że od dwóch lat znaczący wpływ na 

ekonomię i niemal wszystkie aspekty funkcjonowania Podkarpacia, w tym w szczególności 

systemu ochrony zdrowia, wywiera pandemia COVID-19. Samorządy, przedsiębiorstwa 

i instytucje ponoszą znaczne, niezakładane wcześniej koszty funkcjonowania. 

Jednocześnie zaznaczamy, iż Samorząd Województwa Podkarpackiego 

z zadowoleniem przyjął informację o utworzonym przez Unię Europejską Instrumencie na 

rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF). W celu wydatkowania środków z tego 

instrumentu Polska przygotowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), 

który stanowi kompleksowy program reform, projektów strategicznych i inwestycji mających 

pozytywnie wpłynąć na gospodarkę regionu. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego wiąże wielkie oczekiwania z szybkim 

uruchomieniem tych środków finansowych. KPO umocni bowiem prowadzone już działania, 

mające na celu wzmocnienie systemu ochrony zdrowia, zbudowanie odporności gospodarki, 

w tym zachowanie i tworzenie miejsc pracy oraz wzrost inwestycji. 

Niestety, przedłożony w dniu 3 maja br. projekt KPO do dziś nie uzyskał akceptacji 

Komisji Europejskiej. Środki dla Polski zostały zamrożone, mimo że instytucje unijne nie 

zwróciły go, ani nie wezwały do jego poprawy. Takie procedowanie niewątpliwe wpłynie na 

realizację zaplanowanych przez Rząd RP reform, programów i inwestycji, gdyż środki 

finansowe z RRF, muszą zostać zagospodarowane do końca 2026 r. 

Pieniądze przeznaczone na realizację Krajowego Planu Odbudowy stały się 

zakładnikiem sporu politycznego Komisji Europejskiej z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

w kwestiach, które nie mają związku ze wsparciem osłabionej przez pandemię gospodarki. 

W tym stanie rzeczy Unia Europejska kładzie na szalę idee solidaryzmu i jedności, a także 

zasadę zrównoważonego rozwoju państw członkowskich. Wstrzymywanie wsparcia 

finansowego podważa zaufanie do instytucji unijnych i rodzi obawy o nierówne traktowanie 

państw wewnątrz Wspólnoty. 

Mając na uwadze wielką szansę rozwojową jaką stwarza Krajowy Plan Odbudowy, 

Samorząd Województwa Podkarpackiego zwraca się do Komisji Europejskiej o jego 

niezwłoczne zatwierdzenie. 

Brak środków finansowych nie tylko utrudnia pokrycie strat gospodarki regionu, ale 

także wpływa na dalszy rozwój Podkarpacia i osłabia jego konkurencyjność zwłaszcza 

w odniesieniu do regionów, które uzyskały pomoc unijną. 



 


