
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 1119/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

 

Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej FEŁ2027) wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027  

Niniejsze uzasadnienie opracowane zostało na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 

– dalej Ustawa. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 powyższej Ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  

Na podstawie Ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Organ, zobowiązany jest do podania do 
publicznej wiadomości m.in. informacji o: 

• przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 
• możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

jest ona wyłożona do wglądu; 
• możliwości składania uwag i wniosków; 
• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej  

21-dniowy termin ich składania; 
• organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

W ramach prac nad FEŁ2027 prowadzone były konsultacje społeczne na wszystkich etapach 
opracowywania dokumentu: 

• konsultacje założeń do opracowania projektu dokumentu, 
• konsultacje projektu FEŁ2027 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 

 
 

Konsultacje założeń do projektu FEŁ2027 

Przebieg procesu konsultacji społecznych do projektu FEŁ2027 określony został w uchwale nr 72/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2027. 

W dniu 23 lutego 2021 r. w prasie o zasięgu regionalnym (Dziennik Łódzki), na stronach internetowych: 

www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego zamieszczono obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego o 

przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 

2027. Założenia do dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag dostępne były na ww. stronach 

internetowych oraz do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

Konsultacje założeń do projektu FEŁ2027 trwały 21 dni, w okresie od 23 lutego 2021 r. do 16 marca 

2021 r. 

Uwagi i wnioski do założeń projektu FEŁ2027 wnoszone były poprzez wypełnienie formularza 

zgłaszania uwag i złożenie w formie pisemnej lub za pomocą komunikacji elektronicznej. Organem 

właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków był Zarząd Województwa Łódzkiego. 

W trakcie konsultacji założeń projektu FEŁ2027 10 podmiotów zgłosiło 64 uwagi. 

Zgłoszone uwagi poddano szczegółowej analizie i do każdej z nich przygotowano odniesienie wraz z 

uzasadnieniem. 



Spośród uwag zgłoszonych do założeń projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2027: 

  37 uwag zostało uwzględnionych; 

 15 uwag zostało częściowo uwzględnionych; 

 na 8 uwag odpowiedziano wyjaśnieniem; 

 4 uwagi zostały nieuwzględnione. 

Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych założeń FEŁ2027 wraz z 

informacją, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawiera 

Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

 

Konsultacje projektu FEŁ2027 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1121/21 w sprawie 

przyjęcia projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko celem przedłożenia do konsultacji społecznych, a następnie uchwałą nr 

1122/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Zarząd Województwa Łódzkiego skierował projekt dokumentu do konsultacji społecznych.  

Proces konsultacji społecznych projektu FEŁ2027 rozpoczął się w dniu 2 grudnia 2021 r. i trwał do dnia 

9 stycznia 2022 r. Głównym celem przeprowadzenia konsultacji było pozyskanie uwag i opinii od 

jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji 

pozarządowych i mieszkańców województwa łódzkiego co do kierunków wykorzystania środków UE. 

Konsultacje zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia dokumentu jak największej 

liczbie interesariuszy oraz umożliwić szeroką debatę publiczną.  

2 grudnia 2021 r. w prasie o zasięgu regionalnym (Dziennik Łódzki), na stronach internetowych 

https://rpo.lodzkie.pl/ oraz www.bip.lodzkie.pl, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zamieszczono obwieszczenie Zarządu Województwa 

Łódzkiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na stronach 

https://rpo.lodzkie.pl/ oraz https://bip.lodzkie.pl/ został udostępniony projekt programu regionalnego 

FEŁ2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz link do formularza umożliwiającego 

zgłaszanie uwag do dokumentów. 

Uwagi i opinie do projektu FEŁ2027 można było przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem 

formularza zgłaszania uwag przez stronę https://elodzkie.pl. W przypadku braku możliwości zgłaszania 

uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszczono możliwość ich przekazania w formie pisemnej. 

Analizie podlegały także uwagi zgłoszone mailowo. 

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano konferencję otwierającą konsultacje społeczne (9 

grudnia 2021 r.), a następnie 9 spotkań konsultacyjnych w trybie online. Spotkania zorganizowane w 

dniach 4-5 stycznia 2022 r. miały formę „wysłuchania publicznego” i były nastawione przede wszystkim 

na aktywność uczestników ze strony społecznej: 

 13 grudnia 2021 r. – z jednostkami samorządu terytorialnego z Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych; 

 13 grudnia 2021 r. – z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi interesariuszami z 

obszaru transformacji górniczo-energetycznej; 

 15 oraz 20 grudnia 2021 r. – spotkania o charakterze otwartym, przeznaczone dla jak 

najszerszego grona interesariuszy; 

 4 stycznia 2022 r. – spotkanie z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego; 



         

 

 4 stycznia 2022 r. – spotkanie z innymi partnerami społeczno-gospodarczymi z województwa 

łódzkiego; 

 4 stycznia 2022 r. – spotkanie z przedstawicielami uczelni i szkół wyższych; 

 5 stycznia 2022 r. – spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi 

interesariuszami z obszaru transformacji górniczo-energetycznej; 

 5 stycznia 2022 r. – spotkanie z młodzieżą z województwa łódzkiego. 

 

Ponadto, projekt FEŁ2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedstawiono: 

 9 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego; 

 16 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz 

 20 grudnia 2021 r. – na spotkaniu dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W trakcie posiedzeń członkowie ww. gremiów mieli okazję zapoznać się z założeniami dokumentów 

oraz przedstawić do nich swoje uwagi i propozycje. 

Podstawowym kanałem komunikacji o konsultacjach społecznych był internet. Informacja o 

konsultacjach ukazała się na następujących stronach: 

• https://rpo.lodzkie.pl/; 

• www.bip.lodzkie.pl; 

• www.lodzkie.pl; 

• www.elodzkie.pl; 

• www.ngo.lodzkie.pl; 

• www.cop.lodzkie.pl 

oraz na ogólnopolskim portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Informacje o konsultacjach zamieszczone były na portalu społecznościowym Facebook. Do komunikacji 

oraz promocji konsultacji wykorzystano także portal społecznościowy Twitter oraz stację radiową o 

zasięgu regionalnym. 

21 grudnia 2021 r. zorganizowane zostało seminarium „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”. Jednym 

z punktów seminarium była prezentacja, której częścią był zarys nowej perspektywy finansowej w 

kontekście projektu programu FEŁ2027.  

W celu jak najszerszego dotarcia do mieszkańców województwa łódzkiego oraz zachęcenia ich do 

udziału w konsultacjach społecznych wyemitowany został spot reklamowy na nośnikach 

multimedialnych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Informacje te wyświetlane były na 198 

monitorach w wagonach kolejowych oraz na 4 ekranach przy kasach biletowych ŁKA od 27 grudnia 

2021 r. do 9 stycznia 2022 r.  

Przeprowadzona została również na szeroką skalę akcja mailingowa, której celem było bezpośrednie 

dotarcie do poszczególnych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli samorządów z terenu 

województwa łódzkiego (z uwzględnieniem samorządów położonych na obszarze transformacji 

energetycznej oraz samorządów wchodzących w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych), 

organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych, szkół i placówek oświatowych oraz 

Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego oraz szkół i uczelni wyższych. 

Zaproszenia do udziału w konsultacjach wysłane zostały również do członków Regionalnego Forum 

Terytorialnego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, Wojewódzkiej Radu Dialogu Społecznego, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 



Komisji Europejskiej oraz członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wysłano również wiadomości do Biura ds. transformacji 

regionu bełchatowskiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z prośbą o rozpropagowanie informacji 

o konsultacjach wśród instytucji i podmiotów współpracujących z tymi podmiotami. 

Ogółem w trakcie konsultacji społecznych projektu FEŁ2027 50 podmiotów zgłosiło 184 uwagi. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnej uwagi do projektu Prognozy 

oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. 

Zgłoszone uwagi poddano szczegółowej analizie i do każdej z nich przygotowano odniesienie wraz z 

uzasadnieniem. 

Przy ocenie uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji rozróżniono cztery kategorie: uwaga 

uwzględniona, uwaga częściowo uwzględniona, wyjaśnienie, uwaga nieuwzględniona. 

Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027: 

 26 uwag zostało uwzględnionych; 

 26 uwag zostało częściowo uwzględnionych; 

 na 104 uwagi odpowiedziano wyjaśnieniem; 

 28 uwag zostało nieuwzględnionych. 

Podsumowując, większość ze zgłoszonych w ramach konsultacji uwag została ujęta w kolejnym 

projekcie FEŁ2027 bądź jest już uwzględniona w aktualnej wersji dokumentu, ponieważ odnosiła się do 

kwestii mających odzwierciedlenie w treści programu (chodzi o uwagi, na które odpowiedziano 

wyjaśnieniem). 

Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z informacją, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawiera Tabela nr 2, 

stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

 

 


