
 

Stanowisko nr 1/2021 r.    

Stron społecznych i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 5 lutego 2021 r.  

w sprawie: proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne w ramach 

projektu  Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do konsultacji 

18.01.2021r.). 

Na postawie art. 42. ust.1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) oraz ust.1b Ustawy  

z dnia 15 czerwca 218 r. o zmianie Ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 218 r., poz. 1464) 

strony:  

1. organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy; 

2. organizacji, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy; 

3. samorządowa  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjmują 

stanowisko w sprawie proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne  

w ramach projektu  Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do 

konsultacji 18.01.2021r.). 

 

1. Strona społeczna oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Dolnośląskiego zwraca uwagę na fakt, że pula środków zaproponowana dla 

Dolnego Śląska do wykorzystania  w ramach programu regionalnego w wysokości  870 mln 

euro  to wartość zdecydowanie za mała w porównaniu do innych województw (dużo mniejsze 

województwo opolskie otrzyma 763 mln zł i lubuskie - 736 mln zł, zaś śląskie - 2 365 mln zł, 

a lubelskie - 1 768 mln zł) i nie odpowiada oczekiwaniom oraz potrzebom mieszkańców 

naszego regionu. 

Wartość środków będących do dyspozycji w ramach RPO WD 2014-2020 wynosiła 2 253 mln. 

euro. 

2. Strona społeczna oraz strona samorządowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Dolnośląskiego zwraca uwagę na i nie zgadza się ze sposobem  komunikowania 

podziału środków przez rząd na poszczególne regiony, tj. wskazywanie: łączenie środków  

planowanych na program regionalny województwa dolnośląskiego i środków w ramach 

nowego instrumentu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 



Decydenci komunikują, że planowane wsparcie dla Dolnego Śląska  to 1 426 mln. euro, w tym 

870 mln w ramach programu regionalnego i 556 mln euro w ramach FSP (środki dedykowane 

wyłącznie dla Podregionu Wałbrzyskiego i Zagłębia Turoszowskiego (negocjacje). 

W opinii strony społecznej oraz strony samorządowej WRDS WD jest to celowe działanie, 

mające przysłonić dyskusyjną niską wartość środków przeznaczonych na Dolny Śląsk  

w ramach RPO WD na lata 2021-2027. 

Strona społeczna oraz strona samorządowa WRDS WD podkreśla, że środki z FST to środki 

wynikające ze zdiagnozowanych specjalnych potrzeb danego regionu/podregionu służące 

realizacji programu łagodzącego skutki społeczne transformacji energetycznej i jest 

dodatkowym koniecznym do rozwoju danych obszarów funduszem.   

Priorytety FST  dla Dolnego Śląska (projekt): 

1. Energia odnawialna 

2. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pokopalnianych 

3. Elektromobilne Sudety 

i tylko na ich realizacje będą mogły być wydatkowane środki z FST. 

 

Strona społeczna oraz strona samorządowa WRDS WD stoi na stanowisku, że FST jest 

funduszem kompensacyjnym, który należy traktować jako osobny program i nie łączyć go  

ze środkami na realizację celów programu regionalnego dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.  

Na realizację celów wynikających ze „Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030”  

i planowanych do współfinansowania z RPO WD należy pozyskać więcej niż proponowane 

obecnie  870 mln euro. 

Apelujemy o ponowną analizę sposobu podziału środków w ramach Umowy Partnerstwa 

na lata 2021-2027  na program regionalny Dolnego Śląska  na lata 2021-2027. 

 

Za stronę samorządową: 

Cezary Przybylski 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

 

Za stronę pracowników:    Za stronę pracodawców: 

Kazimierz Kimso     Marek Woron 

Przewodniczący ZR Dolny Śląsk    Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC 

NSZZ Solidarność  



 

 

 

Andrzej Otręba     Artur Mazurkiewicz 

Przewodniczący Rady OPZZ    Prezes Zarządu  

Województwa Dolnośląskiego   Dolnośląskich Pracodawców 

Konfederacja Lewiatan 

 

Krzysztof Kisielewski    Zbigniew Ładziński 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 

Forum Związków Zawodowych   we Wrocławiu 
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       Prezes Dolnośląskiego Związku 

      Przedsiębiorców i Pracodawców 

        

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 


