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Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach 
dialogu z Komisją Europejską (KE) podjął 
Uchwałę Nr CCCIX/5430/2021 z dnia 2 listo-
pada 2021 r. w sprawie ochrony przed przeja-
wami dyskryminacji określonymi w art. 21 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przy-
jęcie tej Uchwały przez władze regionu oraz jej 
rozpropagowanie za pośrednictwem środków 
masowego przekazu jest wykonaniem ustaleń 
podjętych z przedstawicielami KE podczas spo-
tkania, które odbyło się w dniu 29 października 
2021 r. Publikujemy powyższą uchwałę, a także 
pismo Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego z dnia 28 października 
2021 roku do Normundsa Popensa, Zastępcy 
Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Euro-
pejskiej, dotyczące Stanowiska Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 
r. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli KE, 
wypełnienie powyższych zobowiązań przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego, pozwoli na 
wznowienie negocjacji w ramach instrumentu 
REACT-EU dla naszego regionu.
W dokumentach tych władze regionu zapew-
niają, że Stanowisko Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w sprawie ochrony podstawowych 

Komunikat Samorządu Województwa Lubelskiego potwierdzający zgodność realizacji zadań 
publicznych z zapisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR CCCIX/5430/2021 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi 
w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 
4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, 
z późn. zm.) w związku ze stanowiskiem Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 
2021 r., z uwagi na wątpliwości ze strony Komisji 
Europejskiej wyrażone w piśmie z dnia 26 paź-
dziernika 2021 r., dążąc do kontynuacji dialogu, 
a także mając na celu wyjaśnienie i zapewnienie, 
iż Samorząd Województwa Lubelskiego podjął 
wszelkie działania naprawcze eliminujące ryzy-
ko naruszenia praw, wolności i zasad określo-
nych w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Zarząd Województwa Lubelskiego 
uchwala, co następuje:

      § 1. 1. Zarząd Województwa Lubelskiego 
zapewnia, iż Stanowisko Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w sprawie ochrony podstawowych 
praw i wolności występuje obecnie wyłącznie w 
brzmieniu nadanym przez Stanowisko Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 
2021 r. zmieniające Stanowisko z dnia 25 kwiet-
nia 2019 r. W konsekwencji Stanowisko o treści 
przyjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. nie obowią-
zuje, gdyż zostało uchylone począwszy od chwili 
przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubelskie-
go Stanowiska z dnia 27 września 2021 r. 

      2. Zarząd Województwa Lubelskiego jako 
instytucja wykonująca zadania należące do Sa-
morządu Województwa Lubelskiego, a także 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w ra-
mach programów służących realizacji umowy 
partnerstwa w zakresie unijnej polityki spójno-

ści, gwarantuje, że w trakcie realizacji swoich 
zadań publicznych zawsze stoi na straży wol-
ności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, 
w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, ce-
chy genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, ma-
jątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną oraz przynależność pań-
stwową, określonych w art. 21 Karty Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się  
Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości poprzez zamieszczenie na stronach 
internetowych Samorządu Województwa Lu-
belskiego tj.: www.lubelskie.pl, www.rpo.lubel-
skie.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie 
- www.umwl.bip.lubelskie.pl, tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, a także w me-
diach i prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Lublin, 28 października 2021 r.
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Pan
Normunds Popens
Zastępca Dyrektora Generalnego
Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej
Komisja Europejska

Dziękuję za pismo z dnia 26 października 2021 r. i kontynuację dialogu,

mającego na celu wyjaśnienie Komisji Europejskiej, iż Samorząd Województwa

Lubelskiego podjął wszelkie działania naprawcze eliminujące ryzyko naruszenia praw,

wolności i zasad określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jednocześnie w związku z wątpliwościami chciałbym Pana zapewnić,

że Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego występuje obecnie wyłącznie

w brzmieniu nadanym Stanowiskiem Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia

27 września 2021 r. zmieniającym Stanowisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. Stanowisko

o treści przyjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. nie istnieje począwszy od chwili przyjęcia

przez Sejmik Województwa Lubelskiego Stanowiska z dnia 27 września 2021 r.

Preambuła Stanowiska z dnia 27 września 2021 r. w swej końcowej części

jednoznacznie wskazuje, iż jej celem jest nadanie Stanowisku z dnia 25 kwietnia 2019

r. nowego brzmienia.

Jednocześnie w imieniu regionu zobowiązuję się, że w realizacji swoich

publicznych zadań będę stał na straży wolności, tolerancji i ochrony przed

dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej,

majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, przynależność

państwową określone w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
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praw i wolności występuje obecnie wyłącznie w 
brzmieniu nadanym przez Stanowisko Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 
2021 r. zmieniające Stanowisko z dnia 25 kwiet-
nia 2019 r. W konsekwencji Stanowisko o treści 
przyjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. nie obowią-
zuje, gdyż zostało uchylone począwszy od chwili 
przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubelskie-
go Stanowiska z dnia 27 września 2021 r. 
Zarząd Województwa Lubelskiego, jako insty-
tucja wykonująca zadania należące do Samo-
rządu Województwa Lubelskiego, a także peł-
niący funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach 
programów służących realizacji Umowy Part-
nerstwa w zakresie unijnej polityki spójności,  
w publikowanych dokumentach gwarantuje, że 
w trakcie realizacji swoich zadań publicznych za-
wsze stoi na straży wolności, tolerancji i ochrony 
przed dyskryminacją, w szczególności ze wzglę-
du na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie et-
niczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do mniej-
szości narodowej, majątek, urodzenie, niepełno-
sprawność, wiek lub orientację seksualną oraz 
przynależność państwową, określonych w art. 
21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


