IV. posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego
24 styczeń 2013 r.
Obecni na posiedzeniu: R. Jurkowlaniec, A. M. Skorupa, J. Barańczak, J. Tutaj, M. Zathey, M. Mielczarek, K. Smolnicki, T.
Więckowski, W. Frontczak, R. Olkiewicz, R. Kołacz, B. Cybulski, M. Małecki, M. Zawiła, T. Krzakowski, C. Przybylski, M.
Pasztetnik, T. Lis-Pieńkowska, E. Karpińska-Bryke, Z. Mogiła, T. Tykierko, G. Rychter, J. Rabczenko, J. Dudzik, W. Weihs, J.
Kozłowski, R. Mołoń, W. Chlebosz, W. Lubieniecki, J. Pokój, Z. Szczygieł, J.Pilawa, G. Roman, J. Waszkiewicz, R. Galar, S.
Najnigier, M. Wojtkowiak -Jakacka, A. Szawan, J. Piksa, J. Jakubowska.
przedstawiciele UMWD: M. Zathey, M. Bednarska-Wajerowska, A. Nowak, A. Harc, M. Przytocka, M. Zankowski, A. Łysoń.

Miejsce posiedzenia: sala nr 510, ul. Dobrzyńska 21/23, Wrocław
Plan posiedzenia:

10.00 - 10.15 - Powitanie gości - Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
10.15 - 10.25 - Wprowadzenie - polityka rozwoju Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Tutaj, Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
10.25 - 10.45 - Przedstawienie sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego – Maciej Borsa, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu
10.45 - 12.00 - Dyskusja
12.00 - Podsumowanie spotkania

1. Powitanie – Rafał Jurkowlaniec oraz Aleksander Marek Skorupa
Otwierający posiedzenie Komitetu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec podkreślił fakt, iż
prezentowany dokument Strategii zyskał bardzo dobre recenzje m.in. Prezydenta RP oraz Pani Minister Rozwoju
Regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej. Wspomniał o wydłużeniu procesu konsultacji społecznych, z wymaganych
przez prawo 30 dni do ponad dwóch miesięcy, co pozwoliło wszystkim zainteresowanym zapoznać się z treścią
Strategii i zaproponować stosowne zmiany.
Wojewoda Aleksander Marek Skorupa zwrócił szczególną uwagę, na fakt, iż Strategia wyznacza cele i oczekiwania
względem całego województwa. Podsumowując dodał, iż Strategia to dobra przyszłość naszego regionu.

2. Wprowadzenie - polityka rozwoju Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Tutaj
Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego na wstępie odniósł się do procesu konsultacji, których
wartością dodaną niewątpliwie jest dialog ze społeczeństwem. Złożył również podziękowanie tym, którzy
przyczynili się do sukcesu tego procesu. Zwrócił uwagę na fakt, iż Strategia dba o zrównoważony rozwój Dolnego
Śląska oraz wskazuje jak skutecznie wprowadzić w życie zasady w niej określone. Reasumując zaznaczył, iż
Strategia to dokument dający impuls do działań przygotowujących do absorpcji środków unijnych.

2. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego – Maciej Borsa
Podczas trwających od 8 października do 18 grudnia 2012r. konsultacji społecznych nad projektem Strategii
odbyło się ponad 60 spotkań, w tym 4 konferencje w największych miastach regionu, (Wrocław, Legnica, Jelenia
Góra i Wałbrzych), 2 spotkania transgraniczne w Zgorzelcu i Kudowie Zdrój oraz spotkania w powiatach na terenie
całego województwa. Łącznie wzięło w nich udział blisko 3 000 osób. Uwagi do projektu Strategii można było
zgłaszać za pomocą formularza on-line, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail. Zakres zgłaszanych postulatów w
dużej mierze koncentrował się na kwestiach infrastrukturalnych, natomiast uwagi szczegółowe najczęściej
dotyczyły Makrosfer, nie brakowało także poprawek redakcyjnych. Łącznie zostało zgłoszonych 2095 uwag,
z których blisko połowa została uwzględniona poprzez włączenie ich do projektu Strategii.
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3. Wprowadzenie do dyskusji – Maciej Zathey
Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego wspomniał o dwóch kluczowych kwestiach:
Autostradzie Nowej Gospodarki, która w wyniku konsultacji społecznych została uzupełniona o zapisy dotyczące
usług wyższego rzędu oraz o terytorializacji jako kluczowej kwestii dla realizowania polityki rozwoju. Na koniec
omówił mechanizm działania Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych, które powinny doprowadzić do
wyboru kluczowych przedsięwzięć komplementarnych względem polityki krajowej.

3. Dyskusja
Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej:
• projekt Strategii po konsultacjach społecznych jest o klasę lepszy niż jej pierwotna wersja,
• istotny jest proces dochodzenia do wersji ostatecznej Strategii, dlatego też proces konsultacji społecznych
jest wielkim sukcesem,
• zawarte w Strategii zapisy dotyczące edukacji i nauki to fundament, na którym buduje się przyszłość
regionu,
• kreatywna młodzież jest kapitałem naszego regionu,
• przedsiębiorczości bez nauki nie istnieje,
• każda uczelnia wrocławska może się znaleźć w Strategii,
• wysoka ocena dokumentu.
Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego:
• podziękowanie za zaproszenie rektorów uczelni wrocławskich do gremium członków Komitetu
Sterującego,
• podziękowanie za prowadzoną debatę publiczną, w tym ze środowiskiem akademickim,
• potrzebni są wiarygodni partnerzy do realizacji założeń Strategii,
• realizacja założeń Strategii będzie naszym wspólnym sukcesem.
Józef Kozłowski, Przewodniczący Klubu radnych PO w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
• szerokie społeczne konsultacje,
• wnioski wnikliwie analizowane,
• radni mieli możliwość współpracy bezpośredniej przy tworzeniu dokumentu.
Cezary Przybylski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego:
• podczas realizacji założeń Strategii warto kontynuować model współpracy, jaki wspólnie wypracowało 29
samorządów powiatowych wraz z Marszałkiem przy realizacji dwóch projektów dotyczących kształcenia
zawodowego,
• Strategia daje możliwość realizacji powiatom wspólnego projektu geodezyjnego, który umożliwi łatwy
dostęp do informacji przestrzennej.
Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry:
• prace nad Strategią zintegrowały środowiska miejscowe,
• problem wykluczenia komunikacyjnego w aglomeracji jeleniogórskiej został ujęty w Strategii w sposób
satysfakcjonujący,
• w Strategii zapisano wprost potrzebę kształcenia ludzi dla potrzeb sektora turystyki oraz postrzegania jej
w sensie gospodarczym,
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•
•

istotną kwestią jest skuteczne wdrażanie zapisów Strategii w życie,
Strategia to dobre narzędzie do rozwoju regionu.

Sławomir Najnigier, Przewodniczący Rady Programowej ARAW, Prezes Stowarzyszenia na rzecz promocji
Dolnego Śląska:
• dialog podczas konsultacji społecznych dobrze służył dokumentowi i próbie zdefiniowania co należy
zrobić,
• niezwykle ważne są następne kroki po uchwaleniu Strategii,
• kluczem dla powodzenia Strategii jest dobrze ułożona lista indykatywna projektów,
• należy kontynuować wypracowany podczas konsultacji społecznych model współpracy przy zdefiniowaniu
zarówno listy indykatywnej projektów jaki i kryteriów ich kwalifikowalności.
Grzegorz Roman, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. transportu aglomeracyjnego:
• konsultacje społeczne były bardzo szerokie i wyważone a zespół pracujący nad Strategią był otwarty,
• Strategia jest dokumentem bardzo dobrze ocenianym,
• Strategia napisana jest dobrym i łagodnym językiem, dlatego też w przypadku niektórych zapisów trzeba
doszukiwać się pełnego i rzeczywistego ich znaczenia np. zapisy dotyczące węgla brunatnego,
• Kilka rzeczy w Strategii brakuje:
1) uregulowania kwestii prywatyzacji mienia publicznego na Dolnym Śląsku,
2) brak stosunku do instrumentów zwrotnych,
3) brak ustosunkowania się do dużych miast,
4) brak zapisu dotyczącego rewitalizacji wrocławskiego węzła kolejowego.
Marek Mielczarek, Prezes WFOŚiGW:
• Strategia umożliwia realizację dwóch projektów: obszarowych i grupowych,
• podczas pracy nad Strategią zostały zatarte granice pomiędzy dawnymi województwami,
• brak odniesienia do innych Strategii funkcjonujących w województwie,
• należy włączyć się w realizację projektów w ramach inicjatywy pipeline.
Waldemar Weihs, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:
• po raz pierwszy blisko 80 organizacji pozarządowych zainteresowało się dokumentem strategicznym,
uczestnicząc aktywnie w konsultacjach społecznych,
• organizacje po raz pierwszy zostały docenione, czując, że ich głos również się liczy,
• niezwykle ważny jest fakt wydłużenia konsultacji społecznych,
• wiele uwag Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostało uwzględnionych,
• brak w Strategii wskazania modelu wspierania sektora pozarządowego, społecznego,
• Strategia jest dokumentem zwięzłym, przez co zrozumiałym dla wszystkich,
• ważna jest determinacja przy realizacji zapisów Strategii.
Jan Waszkiewicz, ekspert:
• Strategia jest dokumentem „tymczasowo stałym”, która wymaga modyfikacji,
• Strategia wyznacza działania, tworzy perspektywę dla doraźnych kroków,
• wskazane jest opracowanie mechanizmu oceny realizacji założeń Strategii, np. coroczna debata,
• należy zastanowić się nad mechanizmami zmiany Strategii w razie konieczności, wprowadzania nowych
zapisów i eliminowania tych dysfunkcjonalnych,
• dokument nie jest najgorszy.
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Roman Galar, ekspert:
• Strategia jest zadziwiająco udanym dokumentem,
• Strategia jest próbą całościowego ujęcia problemu zarządzania przyszłością Dolnego Śląska,
• Strategia definiuje główne wyzwanie, jakim jest życie w regionie,
• Strategia akcentuje współpracę ludzi, firm, organizacji i samorządu,
• Strategia wskazuje na szkodliwe praktyki samorządu, które trzeba eliminować,
• Strategia otwiera się na narastającą niepewność i zachodzące w otoczeniu zewnętrznym
przewartościowania poprzez zarysowanie pewnych mechanizmów adaptacyjnych,
• Strategia określa cele, definiując je w sposób pragmatyczny,
• wielką wartością był rozbudowany proces konsultacji społecznych.
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy:
• pozytywna ocena Strategii,
• podmiotowe podejście do regionu zasługuje na uwagę,
• istotny jest fakt, zmiany nazewnictwa z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na LegnickoGłogowski Okręg Przemysłowy,
• Strategia udowadnia, iż proces dojrzewania samorządności w Polsce dokonuje się w sposób praktyczny,
• w niektórych fragmentach Strategii dominuje zbyt duża szczegółowość, w innych ogólnikowość,
• Strategia dostrzega wzajemne zależności pomiędzy biznesem a samorządem,
• jednym ze strategicznych celów powinno być utrzymanie w naszym regionie partnerów gospodarczych tj.
KGHM
Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacja EkoRozwój
• organizacje ekologiczne dostrzegają znaczący postęp jakościowy, w porównaniu do innych dokumentów,
• koncentracja na celach wskazuje, iż Strategia jest dobrym dokumentem,
• proces konsultacji społecznych wskazuje na dużą na otwartość,
• organizacje ekologiczne i rowerowe nie dostrzegły uwzględnienia wszystkich zgłoszonych uwag,
• brak w Strategii uwzględnienia uwagi dotyczącej emisji dwutlenku węgla.
Wojciech Kędzia, Wiceprezes Zarządu KGHM:
• wysoka ocena dokumentu,
• Strategia mówi o wielu ważnych aspektach naszego życia,
• cele Strategii spójne są z celami Strategii KGHM,
• KGHM będzie wspierał realizację założeń Strategie.
Janina Jakubowska, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:
• wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są spójne z zapisami Strategii dotyczącymi m.in.:
wychowania przedszkolnego, podniesienia wyników kształcenia czy kształcenia zawodowego,
• istotny, jest fakt, iż Strategia mówi o edukacji regionalnej i patriotycznej.
Bogdan Cybulski, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. aglomeracji:
• UMWD oraz SWD powinien stworzyć mechanizm dla ratowania idei zawartych w Strategii,
• Edukacja nie generuje zysków, ale jest niezwykle ważna dla rozwoju regionu,
• należy się skupić na realizacji projektów prorozwojowych.
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4. Podsumowanie – Rafał Jurkowlaniec
Marszałek podkreślił jak ważne jest wdrażanie realizacji założeń Strategii. Wspomniał, iż Zarząd ma dobry pomysł,
który trzeba przekuć w sekwencje konkretnych działań. Należy rozpocząć od stworzenia listy projektów
kluczowych, w tym celu już wkrótce zostanie uruchomione narzędzie umożliwiające każdemu z Dolnoślązaków na
zgłoszenie swoich propozycji przedsięwzięć, które będą pomocne przy opracowaniu nowego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Marszałek odwołał się również do procesu konsultacji społecznych,
podkreślając, iż ostra niekiedy dyskusja podczas spotkań była zaczynem do działań na poziomie lokalnym, czego
doskonałym przykładem jest wynikła potrzeba napisania dokumentu strategicznego w subregionie jeleniogórskim.
Dodał, iż największym atutem nowej Strategii jest to, że jest to dokument pisany przez Dolnoślązaków dla
Dolnoślązaków i jest on zrozumiały dla ogółu mieszkańców regionu.
Na koniec obrad Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, przyjął Uchwałę nr 2 w
sprawie przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego odnośnie projektu Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020, która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Opracowanie:
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD
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