
           

 

 

 

Uchwała nr 1/10/2012 

Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w  Opolu 

z dnia  3 października 2012 r. 

 

w sprawie rekomendacji dotyczących polityki społeczno-gospodarczej w celu 

przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim  

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt b Statutu SLD  Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej uchwala co następuje: 

 

§1 

 

Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Opolu przyjmuje dokument pn. 

Rekomendacje Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Opolu dotyczące 

polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania  depopulacji w województwie 

opolskim stanowiący załącznik do uchwały.  

 

 

§2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik do uchwały nr 1/10/2012  z dnia 03.10.2012 r.  

Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu 

w sprawie rekomendacji dotyczących polityki społeczno-

gospodarczej w celu przeciwdziałania depopulacji 

 w województwie opolskim 

 

 

Rekomendacje Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Opolu 

dotyczące polityki społeczno-gospodarczej  

w celu przeciwdziałania  depopulacji w województwie opolskim 

 

 

Województwo opolskie jest regionem o dużych zróżnicowaniach wewnętrznych. 

Dotyczą one zarówno różnic na poziomie rozwoju gospodarki jak też warunkach i jakości 

życia ludności. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że aktualna sytuacja społeczna i gospodarcza 

województwa opolskiego winna stanowić wyzwanie dla samorządowych władz gmin  

i powiatów, a w szczególny sposób dla samorządowej administracji wojewódzkiej. 

Wzrost roli lokalnej polityki społecznej wynika z demokratyzacji państwa, co 

powoduje, że samorządy terytorialne uzyskują więcej uprawnień i samodzielności  

w działaniu. Jednocześnie w większym stopniu odpowiadają za rozwiązywanie wielu 

problemów. 

W efekcie reformy administracyjnej jednostki samorządu terytorialnego stały się 

podmiotami odpowiedzialnymi w pierwszym rzędzie za zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wszystkich mieszkańców. 

Dla sprawnego działania w zakresie polityki społecznej konieczna jest współpraca 

wielu szczebli decyzyjnych, przede wszystkim samorządu wojewódzkiego i samorządów 

powiatowych. 

 Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że nadrzędny celem w naszym województwie 

winna być poprawa jakości życia mieszkańców, która zależy od osobistych dochodów ludzi, 

ale również zdeterminowana jest systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji  

z zakresu zaspakajania potrzeb zbiorowych , takich jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, 

bezpieczeństwo. 

Problem naszego regionu polega przede wszystkim na tym, że mamy wielu młodych 

ludzi z wysokimi kwalifikacjami, dla których nie ma adekwatnych możliwości rozwoju.  

Z kolei dalsze masowe finansowanie szkoleń do zawodów niskokwalifikowanych spowoduje 

tylko kolejne wyjazdy zarobkowe na zachód, a w konsekwencji dalsze koszty społeczne 

emigracji.  

 Formułując rekomendacje w zakresie polityki społeczno-gospodarczej dla 

województwa opolskiego, przyjmujemy, że podstawową zasadą kształtowania jego rozwoju 

winno być optymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych województwa oraz szans 

wynikających z uwarunkowań  zewnętrznych. 

Od nas zależy powodzenie naszego regionu i tylko za pomocą własnych, oryginalnych 

i nowatorskich rozwiązań jesteśmy w stanie przebić się z nasza ofertą na zewnątrz.  

Rekomendacje dotyczące polityki społeczno-gospodarczej w celu przeciwdziałania 

depopulacji w województwie opolskim należy podzielić  na poziom krajowy oraz na poziom 

regionalny. Propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej  koncentruje się na Opolszczyźnie, 

więc na poziomie krajowym ograniczajmy się do postulatów tylko w odniesieniu do naszego 

regionu.  

 

 



 

Działania na poziomie krajowym: 

 

Gospodarka. Praca 

1. Respektowanie powszechnie akceptowanej  i ciągle aktualnej  zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

2. Zwolnienie z odprowadzania składki ZUS przez okres 18 miesięcy pracodawców, 

którzy zatrudniają swojego pierwszego lub drugiego pracownika.  

3. Stworzenie możliwości odliczenia od dochodów PIT kosztów zatrudnienia  

w gospodarstwie domowym pomocy domowej. 

4. Wprowadzenie   czasowo ulgi VAT w formie jego zwrotu lub innej formie  ulgi 

podatkowej dla jednostek pomocy społecznej i szkolnictwa publicznego na potrzeby 

związane z działalnością statutową (domy dziecka, przedszkola, szkoły, żłobki, domy 

pomocy społecznej, itp.). Pozwoli to na obniżenie kosztów ich funkcjonowania  

i przyczynia się do większej dostępności tych usług.  

5. Umożliwienie cudzoziemcom spoza UE zakładanie działalności gospodarczej na 

zasadach ogólnych (w tej chwili tylko wybrane grupy mogą to robić). Skierować 

imigrację w kierunku pozwalającym na zamieszkanie tutaj osobom przedsiębiorczym 

 i chcącym stworzyć nowe miejsca pracy. Da to podwójny efekt: sami zainteresowani 

zwiększają liczbę mieszkańców a zarazem podatników regionu w stosunkowo krótkim 

okresie, a ponadto umożliwiają innym pracę, tym samym przyczyniając się do 

zwiększenia popytu na produkty i usługi. 

 

Edukacja. Dobre życie 

1. Podzielenie   kosztów  opieki przedszkolnej między państwo, rodziców 

 i pracodawców, co skutkuje pokrywaniem przez rodziców około jednej trzeciej 

kosztów opieki nad dzieckiem. 

2. Wprowadzenie do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

opieki w zakresie profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w akcie rangi 

ustawowej. 

3. Wprowadzenie e-podręczników i darmowych czytników dla uczniów i nauczycieli. 

Przygotowanie nauczycieli do nowych metod nauczania 

 

Polityka społeczna. Socjalne bezpieczeństwo 

1. Podniesienie   wysokości płacy minimalnej i zwiększenie wysokości zasiłku 

socjalnego dla najuboższych.  

2. Przygotowanie  i konsekwentnie wprowadzanie  programów  osłonowych 

skierowanych do tych grup społecznych, które nie mogą sprostać konsekwencjom 

wynikającym z transformacji ustrojowej. 

3. Zaliczanie okresów opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny w poczet okresu 

zatrudnienia  stanowiącego podstawę uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. 

4. Podwyższenie  podatków obywatelom o najwyższych dochodach przez przywrócenie 

3-ciej stawki podatkowej (40% stawki dla najlepiej zarabiających) przy jednoczesnym 

zwolnieniu z opodatkowania dochodów mniejszych niż 1500 zł miesięcznie. 

5. Podniesienie progów uprawniające do otrzymania zasiłku socjalnego, dodatku na 

dziecko. 

 

 

 



Działania na poziomie regionu: 

 

Gospodarka. Praca 

1. Zwiększenie nakładów na innowacyjne badania naukowe z wykorzystaniem 

zagranicznego dorobku naukowego i zachęcanie do współpracy nauki i biznesu. Tylko 

w ten sposób mogą powstać trwałe i stabilne miejsca pracy oraz napływ 

innowacyjnego kapitału i tylko w ten sposób można podnieść atrakcyjność 

Opolszczyzny a nawet ograniczyć nieco wyjazdy mieszkańców.  

2. Doprowadzenie do efektywnej, konkretnej i wymiernej współpracy wszystkich 

aktorów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Region musi 

stworzyć mechanizmy wspierania biznesu wzorem najbardziej rozwiniętych 

gospodarczo i technologicznie obszarów Europy. Dotacje z UE nie mogą stanowić 

jedynego czynnika zachęcającego przedsiębiorstwa z Opolszczyzny do wdrażania 

nowoczesnych technologii. Należy wypracować spójny, przewidywalny, finansowany 

z budżetu województwa system transferu innowacji na linii nauka - samorząd-biznes. 

Bez nowych technologii i innowacji w regionalnej gospodarce staniemy się niebawem 

skansenem taniej siły roboczej, którą w każdej chwili będzie można zastąpić 

przenosząc produkcję do innych krajów.  

3. Doprowadzić w jak najszybszym czasie do powstania parku naukowo 

technologicznego w Opolu. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który nie posiada 

takiej instytucji. Może to zwiększyć szanse na zatrzymanie inżynierów i zdolnych 

naukowców  

w województwie opolskim. Dla wielu młodych ludzi ważna jest jakość ofert pracy  

w przemyśle i usługach. Niestety na Opolszczyźnie brakuje innowacyjnych firm, 

dlatego pierwszym krokiem do ich przyciągnięcia, jak i budowania od podstaw 

nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych powinien być właśnie park 

naukowo technologiczny. Brak odpowiednich ofert pracy sprawia, że dobrze 

wykształceni absolwenci wybierają pracę i zakładają rodziny we Wrocławiu, 

Poznaniu, czy Krakowie, ponieważ to właśnie w tych miastach mogą rozwijać się 

zawodowo, korzystając z atrakcyjnych ofert pracy w produkcji i usługach. 

4. Ulepszenie  połączeń do istniejących lotnisk w Katowicach i Wrocławiu, a przede 

wszystkim szybkie skomunikowanie stolicy regionu z nimi poprzez budowę 

bezpośredniego połączenia jej z autostradą i budowę nowej drogi do Pyrzowic, która 

skróciłaby czas dojazdu do portu lotniczego o połowę.  

 

 

Edukacja. Dobre życie 

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego prowadzonego wspólnie z pracodawcami, 

dostosowanego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.  

2. Zwiększenie  nakładów finansowych na zaplecze techniczne służące edukacji 

zawodowej w regionie. Niezbędne jest także większe zaangażowanie w proces 

praktycznej nauki zawodu potencjalnych pracodawców, których głos powinien być 

brany pod uwagę przez instytucje oświatowe. 

3. Udzielenie finansowego wsparcia gminom w utworzeniu przedszkola lub żłobka, 

począwszy od budowy takich placówek od podstaw, poprzez remonty i adaptacje 

istniejącej substancji na cele przedszkoli i żłobków. Remonty i rozbudowa obiektów 

funkcjonujących jako przedszkola i żłobki w celu zwiększenia dostępnej liczby miejsc 

w tych placówkach. 

 



4. Rozwijanie socjalnych funkcji szkoły: stołówki, dożywianie, wypoczynek i sport dla 

dzieci i młodzieży. 

5. Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne będące podstawą 

wyrównywania szans i możliwości dziecka winno być realizowane w mniejszych 

zespołach klasowych i jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

6. Wydłużenie godzin czasu pracy przedszkoli. 

7. Zwiększenie ilości przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym (zwłaszcza 

 w małych miejscowościach. 

 

 

Polityka społeczna. Socjalne bezpieczeństwo 

1. Stworzenie  ośrodków integracyjnych, pomagających w aklimatyzacji imigrantów  

w naszym regionie. Z drugiej strony należy aktywnie poszukiwać za granica ludzi 

przedsiębiorczych, np. w drodze utworzenia sieci na wzór konsulów honorowych, 

czyli osób z autorytetem w innych regionach za granicą, bez konieczności tworzenia 

formalnych instytucji z odrębnym budżetem. 

2. Wprowadzenie regionalnego  systemu monitorowania stopnia zaspokojenia potrzeb 

ludzi starszych. 

3. Usuwanie barier uczestnictwa ludzi starszych na rynku pracy m.in.  poprzez 

wprowadzanie elastycznego czasu pracy i zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. 

4. Rozwój form pomocy osobom starszym tj. usługi transportowe, dostarczanie posiłków 

do domów, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc prawna oraz poradnictwo. 

5. Stworzenie forum współpracy pomiędzy sektorem NGO, a władzami regionu. 

Organizacje pozarządowe stanowią bardzo istotny element społeczeństwa 

obywatelskiego, którego głos powinien być bardziej słyszalny i brany pod uwagę przy 

decyzjach społeczno-gospodarczych w regionie.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


