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Protokół z I posiedzenia Spotkania Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem 
regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027 –  

3 marca 2021 r., godz. 10.00 
 

 
Inauguracyjne posiedzenie Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem RPO WD na lata 
2021-2027 odbyło się w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy zoom) w dniu 3 marca 2021 r. 
(lista obecności oraz agenda w załączeniu). 
 

1. Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie rozpoczął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Cezary Przybylski – pełniący 
rolę Przewodniczącego Grupy, który przywitał uczestników spotkania. 
 
Marszałek Cezary Przybylski przedstawił obecny stan zaawansowania prac nad nową perspektywą 
finansową 2021-2027, zwracając uwagę, że odbyły się już konsultacje zapisów projektu Umowy 
Partnerstwa, a także znana jest wstępna kwota alokacji na realizację RPO WD 2021-2027 – 
początkowa kwota wynosiła 870 mln EUR, obecnie po wstępnych negocjacjach ze stroną rządową 
kwota ta została zwiększona o 143 mln EUR i wynosi 1,013 mld EUR. Zgodnie z deklaracjami rządu 
ostateczna kwota alokacji powinna wynosić ok. 2,20 mld EUR – kwota ta obejmuje również alokację 
przeznaczoną na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Marszałek zwrócił uwagę, iż Dolny Śląsk 
w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie traktowany jako region przejściowy, co pociąga za sobą 
konsekwencje w postaci niższej kwoty alokacji przeznaczonej na rozwój regionu w ramach polityki 
spójności 2021-2027, jednakże aby nadal utrzymać obecną dynamikę rozwoju niezbędne są dalsze 
negocjacje i uzyskanie kwoty alokacji pozwalającej na ustabilizowanie pozycji gospodarczej regionu. 

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Grzegorz Macko – pełniący 
rolę Wiceprzewodniczącego Grupy. 

Wicemarszałek Grzegorz Macko również podkreślił, że jesteśmy na takim etapie negocjacji, że znamy 
wyjściowe kwoty alokacji. Po zastosowaniu mechanizmu siatki bezpieczeństwa obecnie kwota 
alokacji wynosi ponad 1 mld EUR ramach RPO oraz 556 mln EUR w ramach FST, który obejmie swoim 
zakresem 5 powiatów byłego woj. wałbrzyskiego. Obecnie trwają rozmowy z MFiPR mające na celu 
uwzględnienie w zakresie FST powiatów kamiennogórskiego oraz zgorzeleckiego. Trwają również 
negocjacje Kontraktu Programowego, w ramach którego region może uzyskać dodatkowe kilkaset 
milionów EUR, które pozwolą na uzyskanie ostatecznej  kwoty alokacji nie odbiegającej w znaczący 
sposób od kwoty, jaką Dolny Śląsk dysponował w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 
Istotnym argumentem przemawiającym za zwiększeniem pierwotnie przedstawionej kwoty alokacji 
jest duże zróżnicowanie rozwoju regionu. Marszałek podkreślił, iż procesy negocjacyjne muszą się 
zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy i w związku z tym liczy na pomoc i merytoryczny wkład 
interesariuszy lokalnych do dokumentów służących realizacji nowego RPO WD. 

2. Organizacja prac w ramach Grupy roboczej ds. przygotowania RPO WD 2021-2027 

Dyrektor Departamentu Gospodarki – Pan Artur Kowalik przedstawił tło powołania Grupy roboczej 
wspierającej prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla województwa 
dolnośląskiego na lata 2021-2027, organizację prac w jej ramach oraz zakres jej zadań, do których 
należą: wspieranie ZWD w procesie przygotowania RPO WD, zapewnienie koordynacji 
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i komplementarności pomiędzy programami operacyjnymi na lata 2021-2027, a także w ramach 
poszczególnych celów polityki oraz z innymi instrumentami UE, wypracowanie celów i zakresu 
programu uwzględniających zapisy krajowych i europejskich dokumentów strategicznych, efekty 
pakietu legislacyjnego oraz uzgodnienia dot. wieloletnich ram finansowym. Nadrzędnym celem 
powołanej grupy roboczej jest zapewnienie jak najszerszego grona interesariuszy (przedstawicieli 
strony rządowej, samorządowej, podmiotów społecznych i gospodarczych) w procesie planowania 
RPO WD 2021-2027. Następnie Pan Artur Kowalik przedstawił harmonogram prac nad RPO WD 2021-
2027. 

3. Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki – Pan Łukasz Kasprzak przedstawił kluczowe uwagi 
zgłoszone przez UMWD do projektu Umowy Partnerstwa (UP) w ramach konsultacji dokumentu, 
w tym w zakresie charakterystyki regionów górniczych, interwencji FST, transferu środków między 
kategoriami regionu oraz alokacji na poszczególne programy. UMWD zgłosił ponad 100 uwag, 
natomiast  łącznie do MFiPR wpłynęło ponad 5 tys. uwag, które są obecnie analizowane. 

4. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim - Fundusze 
Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027   

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego – Pani Jolanta Żabska-Cichoń przedstawiła krótki zarys 
dotyczący opracowania diagnozy województwa dolnośląskiego, która tworzona była na przełomie 
2020/2021 r. w oparciu o dostępne dane statystyki publicznej (m.in. dane GUS), a także na podstawie 
publikacji branżowych oraz dostępnych raportów i badań ewaluacyjnych) oraz omówiła jej strukturę 
opartą na celach polityki (CP) i  przedstawiła najważniejsze wyzwania zdiagnozowane w obszarach 
CP1 oraz CP2. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego – Pani Karolina Pasik przedstawiła 
najważniejsze wyzwania zdiagnozowane w obszarze CP3 , CP4 oraz CP5. 
 

5. Dyskusja  

W trakcie dyskusji zgłoszono wstępne uwagi do projektu diagnozy. Szczegółowe uwagi, zgodnie 
z ustaleniami, będą przesyłane mailowo na formularzu zgłaszania uwag do dnia 22.03. br. Poniżej 
wskazano tematy oraz kwestie, które pojawiły się w części uwag, podniesionych podczas dyskusji: 

 Pan Arkadiusz Czocher (Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej) – uwagi w zakresie 
ekonomii społecznej, m.in. dotyczące uspójnienia nazewnictwa; 

 Pan Krzysztof Smolnicki (Fundacja EkoRozwoju) – uwagi w zakresie wyzwań kryzysu 
klimatycznego oraz  zielonego ładu  – ujęcie kwestii środowiskowych w każdym CP, prośba o 
nowsze dane dot. energetyki wraz z propozycją pomocy w udostępnieniu źródeł danych; 

 Pan Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska) – uwaga w zakresie braku 
odniesienia diagnozy do rządowego  dokumentu – Długofalowa Strategia Renowacji; 

 Pani Sylwia Mielczarek (Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”) – pytanie 
dot. ujęcia turystyki i kultury w CP4 oraz uwaga odnosząca się do braku zapisów dot. 
inteligentnych specjalizacji w sektorze usługowym (uzdrowiska, sektor usług turystycznych); 

 Pan Andrzej Kosiór – uwagi w zakresie wskazania wewnętrznych dysproporcji pomiędzy 
północą a południem województwa, w zakresie niskiej emisji, gospodarki odpadami, 
połączeń kolejowych oraz zapisów dot. MOF; 
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 Pan Zenon Matuszko (Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej) – uwagi w zakresie 
powiązania inwestycji twardych z miękkimi, rewitalizacji w kontekście sfery społecznej; 

 Pan Tomasz Kiliński, Burmistrz Nowej Rudy (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego - gm. miejska) – uwagi w zakresie niskiej emisji; 

 Pan Radosław Gawlik (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia) – uwagi w zakresie 
efektywności energetycznej, zielonego ładu i neutralności klimatycznej w odniesieniu do 
całego dokumentu oraz wsparcia edukacyjnego w zakresie zwiększania kompetencji miękkich 
w tym obszarze,  zmian w zakresie transformacji energetycznej, propozycja powiązania 
dokumentu z innymi funduszami (FST, fundusz odbudowy); 

 Pani Irena Krukowska-Szopa (Fundacja Przestrzeń dla Obywateli) – uwagi w zakresie 
budowania odporności na zmiany klimatu, (zjawiska ekstremalne,  miejskie wyspy ciepła), 
bioróżnorodności oraz gospodarki wodnej w zakresie małej retencji, powiązania zielonej 
infrastruktury z niebieską infrastrukturą; 

 Pani Renata Kwiatek, IP ZIT AJ  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego 
Obszaru Funkcjonalnego - gm. miejska) – uwagi w zakresie dysproporcji występujących w 
regionie, granic obszarów funkcjonalnych, wyzwań sformułowanych w ramach CP5; 

 Pan Szymon Dragan (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) – uwagi w zakresie 
inteligentnych specjalizacji w odniesieniu do obszaru zdrowia, zakresu diagnozowanych 
chorób oraz profilaktyki badań i rozwoju chorób, uwaga ogólna dot. zaburzenia równowagi 
między celami polityki w kontekście innowacyjności i dbałości o zdrowie społeczeństwa 
regionu; 

 Pan Marcin Augustyniak – uwagi w zakresie delimitacji obszarów funkcjonalnych; 
 Pani Urszula Bąkowska-Morawska (Dolnośląski Klaster Uzdrowiskowy) – uwagi w zakresie 

promocji i profilaktyki zdrowia oraz charakteru lecznictwa uzdrowiskowego, problemów 
kadrowych wśród personelu medycznego;  

 Pan Paweł Gancarz, Wójt Gminy Stoszowice (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Południowego Obszaru Funkcjonalnego - gm. wiejska) – uwagi w zakresie bioróżnorodności, 
małej retencji, kwestii klimatycznych oraz w zakresie zapisów dot. obszarów funkcjonalnych; 

 Pani Dagmara Parfanowicz, Urząd Gminy Długołęka (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - gm. wiejska) – uwagi w zakresie doprecyzowania 
zapisów dot. ZIT WrOF w obszarze transportu niskoemisyjnego, infrastruktury szkół 
podstawowych infrastruktury wodnokanalizacyjnej i obszarów zielonych na obszarach 
podmiejskich; 

 Pan Marcin Kowalski (Dolnośląska Izba Gospodarcza) – uwagi w zakresie obszaru 
przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym aktywności dolnośląskich firm; 

 Pani Anna Chełmońska-Soyta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – propozycja 
holistycznego podejścia do zdrowia oraz zdiagnozowania szerszego zakresu chorób 
dietozależnych, w kontekście wsparcia przemysłu produkującego żywność prozdrowotną; 

 Pan Piotr Kuźniak (Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych) – uwagi  
w zakresie wyzwań demograficznych, kompleksowego rozwoju usług społecznych oraz 
rozwoju zasobów służących świadczeniu usług społecznych (infrastruktura, kadry, 
kompetencje, kwalifikacje). 
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6. Podsumowanie 

Pan Łukasz Kasprzak podziękował przedstawicielom instytucji za udział w dyskusji i podsumował jej 
przebieg, zwracając uwagę,  iż projektowana diagnoza dotyczy przeglądu stanu całego województwa 
dolnośląskiego, w wielu obszarach i dziedzinach. Podkreślił, iż z punktu widzenia projektowanego 
programu RPO WD celowe było ujęcie w dokumencie wyłącznie najistotniejszych aspektów 
ze wszystkich diagnozowanych dziedzin w sposób ogólny, aby przejrzyście zobrazować obecną 
sytuację regionu, stanowiącą punkt wyjścia dla przyszłych działań programowanych w ramach 
nowego RPO. Z tak przyjętych założeń wynika struktura i kształt diagnozy. Podkreślił, iż wszystkie 
przedstawione uwagi zostaną przeanalizowane, a wskazane dane i ich źródła będą cennym 
wsparciem dla poszerzenia zakresu diagnozy oraz uszczegółowienia jej zapisów. Ponadto zwrócił 
uwagę, iż wizja i cel rozwoju regionu będą określone w Programie Operacyjnym, podczas gdy 
diagnoza jest wyłącznie odzwierciedleniem obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. 
Potwierdził, że w diagnozie zostaną rozszerzone zapisy dot. obszarów funkcjonalnych. Wyjaśnił 
również, iż brak inteligentnej specjalizacji w zakresie żywności wysokiej jakości wynika z braku 
projektów oraz podejmowanych działań w tym zakresie. W odpowiedzi na sugestię zmiany terminu 
nadsyłania uwag, wskazał nowy termin, tj. 22.03 br. Ponadto zwrócił się z prośbą o wskazywanie  
w nadsyłanych uwagach konkretnych propozycji zapisów i sugestii wraz ze wskazaniem źródła 
danych, gdyż pozwoli to na usprawnienie proces uzupełniania i korygowania diagnozy.   

7. Uwagi 

Zgłoszono propozycję prowadzenia wszelkich konsultacji w trybie nieformalnych podgrup roboczych, 
z ograniczeniem zastosowania, proponowanego przez UMWD, trybu obiegowego. Zaproponowano 
zorganizowanie pierwszych spotkań w ramach podgrup po nadesłaniu uwag w celu ich omówienia.  
 
Zgłoszono propozycję utworzenia podgrupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie 
mechanizmów i instrumentów współpracy do zastosowania w ramach RPO oraz poziomów 
dofinansowania dla poszczególnych działań w ramach każdego celu polityki, co będzie rozważane na 
poziomie ZWD. W związku z powyższym, wstępnie zakłada się organizację spotkań tematycznych,  
w zależności od potrzeb. (Współpraca w formule roboczej, bez formalnego powoływania 
dodatkowych grup/podgrup). 
 
Podczas I spotkania Grupy ustalono, iż: 

 uwagi do projektu diagnozy będą zgłaszane do 22 marca br. na adres: dpf@dolnyslask.pl 
(za pośrednictwem przesłanego formularza) 

 
W załączeniu: 

1) Agenda spotkania; 
2) Prezentacja ze spotkania; 

 

Sporządził(a): 

Iwona Blak  
 

Grzegorz Mikołajczyk  
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Zweryfikował(a): Jolanta Żabska-Cichoń  
 

Zaakceptował(a): Artur Kowalik  

 

Zatwierdził(a): Cezary Przybylski  

 

 


