
    Założenia  
Polityki wspierania bezpieczeństwa  

w województwie dolnośląskim do 2020 r. 

Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej 
Departamentu Rozwoju Regionalnego  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 



Dotychczasowe działania (przykłady) 

 „Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego” 2008, 

 

 „Program dla Odry - 2006”, 

 

 Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, 

 

 Konkurs dla dolnośląskich gmin „Poprawa Bezpieczeństwa w województwie 

dolnośląskim” 2008 – 2014, 

 

 Projekt pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, 

 

 Projekt pn. „Bezpieczny Senior”.  



Dotychczasowe działania (przykłady) 



Makrosfera  
 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 Realizacja działań służących minimalizacji zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych i awarii przemysłowych. 

 Usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym zwiększanie 

retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego i 

struktur organizacyjnych ograniczających skutki powodzi (budowa, modernizacja, 

zarządzanie).  

 Współpraca regionów przygranicznych dorzecza Odry (polskich, czeskich i niemieckich) w 

dziedzinie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, zwłaszcza w kwestiach poprawy jego 

jakości oraz sąsiadujących i powiązanych przyrodniczych obszarów chronionych. 

 Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa, poprawa stanu wyposażenia w sprzęt 

służący prowadzeniu działań ratowniczych, wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia 

służb i innych podmiotów ratowniczych, prowadzenie działań w kooperacji z sąsiednimi 

regionami i krajami.  

 Budowa kompleksowego systemu teleinformatycznego  monitorującego, identyfikującego i 

prognozującego zagrożenia odnoszące się do środowiska, zdrowia, życia i mienia 

mieszkańców regionu. 

Przedsięwzięcia – bezpieczeństwo:   
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Wieloaspektowe zapewnienie bezpieczeństwa obecnemu oraz przyszłym 

pokoleniom mieszkańców regionu we wszystkich dziedzinach współczesnych 

zagrożeń naturalnych,  cywilizacyjnych i społeczno - ekonomicznych.  

Cel główny Polityki wspierania bezpieczeństwa: 

Cele szczegółowe Polityki wspierania bezpieczeństwa: 

1. Ochrona przed klęskami żywiołowymi, w tym szczególnie likwidacja zagrożeń 

powodziami i suszami. 

 

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego i 

zdrowotnego, w tym ratownictwa. 

 

3. Współpraca i edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 



Filary Polityki wspierania bezpieczeństwa 

Szkolenia  

i  

edukacja 

Infrastruktura 

Sprzęt Bazy 



Kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa 

 

Zagrożenia naturalne (powodzie, susze, wichury) 

 

Zagrożenia komunikacyjne 

 

Zagrożenia przemysłowe (zwłaszcza chemiczne i górnicze) 

 

Zagrożenia zdrowotne 

 

Zagrożenia społeczne (przestępczość i patologie społeczne) 

Zagrożenia związane z użytkowaniem sieci komputerowych 



Raport monitoringowy przygotowywany w cyklu dwuletnim.  

 

Podmiot odpowiedzialny  - Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD.  

 

Ścisłe powiązane z pracami nad Raportem z realizacji SRWD 2020.  

 

 

 

 

Raport monitoringowy będzie zawierał m.in.: 

 

 ocenę realizacji celów wg. wskaźników zgodnie z Koncepcją monitoringu SRWD 

2020, 

 

 inwentaryzację i ocenę działań „rzeczowych” podmiotów zaangażowanych  

w realizację Polityki wspierania bezpieczeństwa, 

 

 dobre praktyki – studia przypadków. 

 

Monitoring 



SEJMIK  
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLASKIEGO 

ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOSLĄSKIEGO 

JEDNOSTKI PODLEGŁE 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 

- departamenty 

wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne 

JEDNOSTKI NIEZALEŻNE 

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

służby, inspekcje i straże 

samorządy lokalne 

organizacje pozarządowe 

partnerzy zagraniczni i 
krajowi 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE 

Parlament,  minister właściwy ds. 
wewnętrznych 

Komisja europejska  

Służby ratownicze i BHP w 
podmiotach gospodarczych 

OBSZAR 
BEZPOŚREDNICH 

KOMPETENCJI 

leżący w gestii władz 
samorządu województwa, 

wykonywanych poprzez 
Urząd Marszałkowski, 

wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne, 

spółki z udziałem samorządu 
województwa 

 szersze potraktowanie zagadnień 

rozwoju – także poza bezpośrednimi 

kompetencjami samorządu województwa 

Narzędzia samorządu województwa 



Narzędzia samorządu województwa 

Nowoczesna 
gospodarka  

Atrakcyjne 
środowisko 

Wysoka 
jakość 
życia 

SRWD 2020  

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego  

na lata 2014 - 2020 



Główne obszary wsparcia bezpieczeństwa w RPO WD 2014-2020 

BEZPIECZEŃSTWO  

ŚRODOWISKO  
I ZASOBY 

GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 

TRANSPORT 

TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNE 
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Priorytet inwestycyjny : 
 

  

 

 

Oś Priorytetowa 2 : TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE  

Oś 2  
Technologie informacyjno-

komunikacyjne 
E-usługi publiczne 
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Oś Priorytetowa 2 : TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE  

Priorytet inwestycyjny : E-usługi publiczne  

Cel:  Zwiększenie dostępności   zasobów sektora publicznego, zasobów 

nauki, kultury i edukacji oraz rozwój usług publicznych świadczonych 

drogą publiczną dla obywateli i przedsiębiorców  w regionie. 

 

Planowany zakres wsparcia: 

 Realizowane będą projekty zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych 

szczebla regionalnego i lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli m.in. 

projekty z zakresu e-administracji, e – uczenia się, e-wyłączenia społecznego, e-zdrowia, 

e-kultury. 

Priorytetowym obszarem wsparcia będą e-usługi w zakresie spraw administracyjnych  

w szczególności dostępu do systemu informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa kryzysowego. 

Wsparcie usług świadczonych drogą  elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia 

będzie ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów, w tym  gromadzenia 

oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów 

cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta na poziomie 

regionalnym. 
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytety inwestycyjne: 
 

Oś 3 
Gospodarka 

niskoemisyjna 

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Efektywność energetyczna MŚP 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym  

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

Wysokosprawna kogeneracja 
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytet inwestycyjny : Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych 

Cel: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 

województwie. 

 

Planowany zakres wsparcia: 

 Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji  

infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

(np.: energii słonecznej, wiatru, geotermalnej i biopaliw) mające na celu produkcję energii 

elektrycznej i/lub cieplnej  wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej, z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji 

i trigeneracji.  

W ramach priorytetu finansowana będzie również budowa i modernizacja sieci pod 

kątem budowy tzw. sieci inteligentnej umożliwiającej przyłączanie jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do systemów dystrybucyjnych i 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytet inwestycyjny : Efektywność energetyczna w MŚP 

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP. 

 

Planowany zakres wsparcia: 
 

 Wsparciem objęte zostaną wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z planów gospodarki 

niskoemisyjnej, dotyczące modernizacji energetycznej obiektów, w tym także wymiany 

lub modernizacji źródła energii, mające na celu  zwiększenie efektywności 

energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie 

wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). 

W ramach priorytetu finansowane będą przedsięwzięcia zakładające zastosowanie 

technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i 

rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz  wprowadzenie 

systemów zarządzania energią). 
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytet inwestycyjny : Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej  

i mieszkalnych wielorodzinnych. 

 

Planowany zakres wsparcia: 
 

 Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków 

(użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych) promujące  jej kompleksowy 

wymiar (tzw. głęboka modernizacja) oparta o system monitorowania i zarządzania energią 

oraz dotyczące wymiany oświetlenia na energooszczędne.  

W ramach priorytetu możliwa będzie również m.in. modernizacja systemów 

grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i 

klimatyzacji oraz instalacja OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej 

kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków 
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytet inwestycyjny : Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  

Cel: Ograniczenie niskiej emisji w ramach kompleksowych strategii 

niskoemisyjnych. 
 

Planowany zakres wsparcia: 
 

 Wsparciem objęte będą projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską  

i podmiejską dotyczące zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru 

szynowego  

i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich a także inwestycje 

ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, 

zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze, itp. 

Ponadto inwestycje związane  

z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz  systemami zarządzania ruchem i 

energią.  
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Oś Priorytetowa 3 : GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Priorytet inwestycyjny : Wysokosprawna kogeneracja  

Cel: Zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach  

(wsparcie wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w 

skojarzeniu) 

w regionie. 
 

Planowany zakres wsparcia: 
 

 Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i 

trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami, jak 

również działania mające na celu zastąpienie istniejących jednostek wytwarzania energii,  

jednostkami w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.  
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Priorytety inwestycyjne: 
 

 

Oś Priorytetowa 4 : ŚRODOWISKO I ZASOBY 

Oś 4  
Środowisko i zasoby 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Dziedzictwo kulturowe 

Ochrona i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych 

Bezpieczeństwo 
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Priorytet inwestycyjny : Bezpieczeństwo 

Cel: Poprawa bezpieczeństwa regionu wobec zagrożeń wynikających  

z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. 

 

Planowany zakres wsparcia: 
 

Wspierane będą kompleksowe projekty związane z budową lub rozbudową 

systemów  

i urządzeń małej retencji. Możliwe będzie wsparcie jednostek ratowniczych (m.in. 

zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii), a także  organizacja systemów wczesnego 

ostrzegania i prognozowania zagrożeń. 

Dofinansowanie będą mogły otrzymać także inwestycje przeciwpowodziowe będące 

częścią zintegrowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym, działania 

związane z zapobieganiem suszom, a także działania związane z podnoszeniem 

wiedzy i świadomości dla osób dotkniętych ryzykiem zalania. 

Wspierane będą działania dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 

tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich 

następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych).  

 

 

Oś Priorytetowa 4 : ŚRODOWISKO I ZASOBY 
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Oś Priorytetowa 5 : TRANSPORT 

 

Priorytety inwestycyjne: 
 

 
Oś 5  

Transport 

Drogowa dostępność transportowa 

System transportu kolejowego 
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Oś Priorytetowa 5 : TRANSPORT 

Priorytet inwestycyjny : Drogowa dostępność transportowa  

Cel: Zwiększenie dostępności transportowej regionu w układzie 

międzyregionalnym 

 i wewnątrzregionalnym. 

 

Planowany zakres wsparcia: 
 

W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu budowy, 

przebudowy dróg publicznych. Inwestycje będą skoncentrowane na drogach 

wojewódzkich, poprawiających dostępność transportową ośrodków regionalnych i 

subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej TEN-T.  

Ponadto realizowane będą również inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu 

tranzytowego  

z obszarów centralnych miast  i miejscowości, polegające na budowie obwodnic 

lub obejść miejscowości. 

W ramach priorytetu przewiduje się także realizację działań uzupełniających 

służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego przepustowości i 

sprawności (Inteligentne Systemy Transportowe). 
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Oś Priorytetowa 5 : TRANSPORT 

Priorytet inwestycyjny : System transportu kolejowego  

Cel: Poprawa funkcjonalności linii kolejowych o znaczeniu regionalnym  

i aglomeracyjnym, charakteryzujących się dużymi potokami ruchu i 

łączących ośrodki regionalne z ich otoczeniem i obszarami 

peryferyjnymi. 

 

Planowany zakres wsparcia: 
 

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące budowy, modernizacji a także, w 

uzasadnionych przypadkach - rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, 

doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich 

bezpieczeństwo.  

W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia związane z systemami 

bezpieczeństwa oraz zakupem i modernizacją taboru kolejowego obsługującego 

połączenia wojewódzkie. 

W kontekście publicznego transportu kolejowego na obszarach funkcjonalnych miast, 

wsparcie uzyska kolej aglomeracyjna 
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Dziękuję za uwagę 


