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SPRAWOZDANIE 

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668) za opracowanie projektu regionalnego 

programu operacyjnego dla województwa śląskiego odpowiada Zarząd Województwa 

Śląskiego. Realizując zasadę partnerstwa oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z 

prawodawstwa krajowego, m.in. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, w dniach od 1 kwietnia do 6 maja 2022 r. Zarząd 

Województwa przeprowadził konsultacje społeczne projektu programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. Konsultacje przeprowadzono w celu pozyskania uwag i wniosków od 

jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów 

społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców 

województwa śląskiego. 

Niniejszy dokument opracowano na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, który obliguje podmiot opracowujący projekt 

dokumentu do publikacji na swojej stronie internetowej sprawozdania z przebiegu i 

wyników konsultacji, zawierającego ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z 

uzasadnieniem.  

Przygotowanie FE SL 2021-2027 rozpoczęto już w 2019 r. w ramach 

warsztatów wewnętrznych z przedstawicielami Instytucji Wdrażających fundusze 

europejskie dla regionu. Projekt programu regionalnego tworzony był w ramach 

specjalnie dedykowanych spotkań konsultacyjnych i warsztatów, których głównym 

celem było włączenie szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli 

szczebla administracji rządowej, samorządowej, samorządów lokalnych, środowiska 

naukowego, społecznego i gospodarczego, partnerów publicznych, przedstawicieli 

środowisk subregionalnych, a także organizacji pozarządowych w proces 

programowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-

2027. W okresie od 2020 r. do 2022 r.  w przedmiotowych spotkaniach udział wzięło 

w formule on-line 2 830 osób, w tym w 22 spotkaniach, warsztatach i 

prekonsultacjach dotyczących projektu Programu FE SL 2021-2027 – 1 723 osób, 

natomiast w 20 spotkaniach konsultacyjnych i seminariach dotyczących Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji, który odpowiada Priorytetowi VIII Śląskie w 

transformacji projektu programu FE SL 2021-2027 – 1 107 osób. Prekonsultacje 

projektu programu FE SL 2021-2027 miały charakter wprowadzenia do konsultacji 

społecznych, przewidzianych w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko 
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Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 były 

prowadzone od 1 kwietnia do 6 maja 2022 r. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach, wraz z udostępnionymi dokumentami, 

zamieszczono na stronie rpo.slaskie.pl. Oprócz strony internetowej, dokumenty 

udostępniono również w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w 

Regionie, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice (parter, sektor C). 

Do konsultacji społecznych poddano następujące dokumenty: 

➢ Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z 

TPST; 

➢ Zał. 1 do TPST – Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach 

górniczych; 

➢ Zał. 2 do TPST – Potencjały i wyzwania rozwojowe; 

➢ Zał. 3 do TPST – Indykatywny wykaz operacji i przedsiębiorstw; 

➢ Zał. 4 do TPST – Indykatywna tabela finansowa FST; 

➢ Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027. 

Uwagi i wnioski można było składać poprzez: 

➢ wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego wraz z klauzulą 

dotyczącą przetwarzania danych na stronie: rpo.slaskie.pl  

➢ w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FE SL 

2021-2027” za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług 

powszechnych, na adres: 

Departament Rozwoju Regionalnego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

ul. Plebiscytowa 36 

40-041 Katowice 

➢ poprzez wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do FE SL 2021-2027 i 

SOOŚ w edytowalnej wersji Word (oraz zapoznanie się z informacją dot. 

przetwarzania danych osobowych), a następnie przesłanie formularzy drogą 

elektroniczną na adres mailowy: programowanie@slaskie.pl  

➢ w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FE SL 

2021-2027” poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

➢ ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem) w 

Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Regionie, ul. 

Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice (parter, sektor C), tel.: 32 77 40 172 / 32 

77 40 193 / 32 77 40 194. 

Celem włączenia mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w procesie 

planowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w 

http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
mailto:programowanie@slaskie.pl
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tym środków dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej, 12 kwietnia 

2022 r. zorganizowano konferencję inaugurującą konsultacje społeczne 

przedmiotowych dokumentów. W dniu wydarzenia zapewniono transmisję w trybie 

online na platformie MS TEAMS i w serwisie YouTube. Zarejestrowani uczestnicy 

konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji, natomiast osoby oglądające 

wydarzenie na kanale YouTube mogły zadać pytanie na czacie.  

Ponadto, część konsultacji stanowiły „wysłuchania publiczne”. Ich istotą było 

bezpośrednie przekazanie przez przedstawicielki i przedstawicieli społeczeństwa 

opinii i sugestii na temat projektów konsultowanych dokumentów przedstawicielom 

administracji publicznej, którzy odpowiadają za ostateczny ich kształt. Wysłuchania 

publiczne odbyły się: 

➢ 21 kwietnia 2022 r.- dla przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów 

➢ 28 kwietnia 2022 r.- dla przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i 

obywatelskich. 

Podsumowania „wysłuchań” zostały zamieszczone na stronie internetowej 

rpo.slaskie.pl 

Do udziału w konsultacjach zaproszono także Radnych Sejmiku Województwa 

Śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego oraz członków 

Forum Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami województwa 

śląskiego, jak również przedstawicieli ciał doradczych Marszałka Województwa 

Śląskiego, takich jak: 

➢ Wojewódzka Rada Rynku Pracy, 

➢ Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 

➢ Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 

➢ Śląska Rada ds. Seniorów, 

➢ Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

➢ Wojewódzka Rada Zdrowia Psychicznego, 

➢ Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, 

➢ Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. 

 

Ponadto, skierowano pisma z prośbą o uwagi i rekomendacje do przedstawicieli 

partnerów społecznych, gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie. Projekt programu został również skierowany do 

konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

O opinię do projektu programu wraz z Prognozą odziaływania na środowisko 

wystąpiono również do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Projekt 

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie ww. organów. Konsultacje 

społeczne objęły także Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji 2030, 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 

4 
 

stanowiący integralną część programu FE SL 2021-2027 w systemie SFC 2021 KE, 

będąc jednocześnie załącznikiem do programu. 

W ramach konsultacji społecznych do projektu programu zgłoszono 277 uwag oraz 

odebrano 10 pism. Podmioty, które nadesłały swoje uwagi to przede wszystkim 

jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, podmioty gospodarcze i 

organizacje pozarządowe. Natomiast do projektu Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 

zgłoszono 13 uwag. 

Szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz 

odniesienie się do nich zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania. Uwagi 

i rekomendacje zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu 

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Śląskiego 2030. 

 


