
UCHWAŁA NR 323/XXVI/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

w sprawie groźby zawetowania przez Rząd RP Wieloletnich Ram Finansowych 

UE na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy 

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

z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego (DzUrz. Województwa 

Pomorskiego z 2002 r. nr 39 poz. 905 ze zm.
1
). 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala stanowisko: 

§ 1 

Sejmik Województwa Pomorskiego z wielkim niepokojem obserwuje działania Rządu RP  

w sprawie prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021–2027 i Funduszem 

Odbudowy. Mamy nadzieję, że wśród najwyższych władz naszego państwa górę wezmą 

roztropność, troska o dobro kraju, poczucie odpowiedzialności za przyszłość narodu i 

Rzeczpospolita – szanując praworządność – będzie konstruktywnie uczestniczyła w 

kształtowaniu polityki Europy. Już raz w polskiej historii przedłożono doraźne korzyści 

rządzących elit ponad dobro wszystkich obywateli, odrzucając plan Marshalla, który pomógł 

odbudować Europę po II wojnie światowej. Wolna już Polska powinna o tych ciężkich 

doświadczeniach minionych pokoleń pamiętać i nie pozwolić  odizolować się od kręgu 

kultury zachodnioeuropejskiej, która oparta jest m.in. na demokracji, praworządności i 

solidarności. Wzywamy Rząd RP do dołożenia wszelkich starań, abyśmy mogli korzystać z 

Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027.  

Terminowe uruchomienie nowego, wieloletniego budżetu UE jest kwestią fundamentalną 

dla dalszego rozwoju Pomorza. Borykając się ze skutkami pandemii, wobec potrzeb całego 

systemu służby zdrowia i problemów wielu branż, zablokowanie zapowiedzianego już 

wsparcia ze środków UE będzie bardzo bolesnym ciosem dla naszej gospodarki i 

społeczeństwa. Groźba pozbawienia lub ograniczenia finansowania unijnego pod znakiem 

zapytania stawia sens opracowanej Strategii Rozwoju Pomorza do 2030 roku, która ma być w 

najbliższych tygodniach przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Trzeba 

przypomnieć,  

że fundusze europejskie były w naszym regionie głównym narzędziem prowadzenia  

w minionych latach długofalowych działań rozwojowych. Od 2004 roku w ich ramach  

do naszego województwa trafiło blisko 49 miliardów złotych, za które zrealizowano 38 

tysięcy projektów. Za te pieniądze wznoszono szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, 

budowano  

i modernizowano nowe drogi oraz linie kolejowe (czego dowodem jest np. Pomorska Kolej 

Metropolitarna), rozbudowano lotnisko, powstały oczyszczalnie ścieków wraz z sieciami 

wodno-kanalizacyjnymi i wiele innych inwestycji służących podniesieniu jakości życia 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: DzUrz. WP z 2004 r. nr 56, poz. 1095, z 2006 r. nr 80,  

poz. 1691, z 2008 r., nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157, z 2018 r. poz. 4123. 



mieszkańców. Stworzono warunki, które pozwoliły na uruchomienie 350 tysięcy nowych 

miejsc pracy i obniżenie bezrobocia z 21 proc. w 2004 roku do 4,5 proc. w 2019 roku.  

Fundusze europejskie były silnym bodźcem rozwojowym Pomorza. Nie mamy wątpliwości, 

że integracja europejska poprawiła jakość życia Polaków. Jesteśmy świadomi, że polskie weto 

oznaczałoby, że od 2021 roku niemożliwe będzie wykorzystywanie środków unijnych na 

nowe projekty, z których wiele już przygotowano do realizacji. Zawetowanie wieloletnich 

Ram Finansowych UE godzi bezpośrednio w interes Pomorza, Polski i całej Europy. 

Partykularne krajowe rozgrywki polityczne niosą ryzyko skazania się naszego państwa na 

izolację w ramach wspólnoty i rodzą pytanie o przyszłość Polski w strukturach europejskich.  

Sejmik Województwa Pomorskiego wzywa najwyższe władze państwowe do roztropności  

i powstrzymania się od użycia niebezpiecznego narzędzia, jakim byłoby zawetowanie 

Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021 – 2027 i tym samym wykluczenie Polski z 

możliwości korzystania z Funduszu Odbudowy.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Jan Kleinszmidt 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywa uchwałodawcza  

Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska 

 

Jerzy Kozdroń 

Przewodniczący Klubu  

 


