
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 613/21 
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zarząd Województwa Łódzkiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Łódzkiego 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łódź, czerwiec 2021 r.  



1. Wprowadzenie 
Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest  

z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe 
dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej. 

Celem było przedyskutowanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych 
różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi interesariuszami propozycji dotyczących kierunków rozwoju i wsparcia regionu 
węglowego w perspektywie do 2030 roku. 

Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz  
z analizą zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty 
dokumentu. 

Proces konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego rozpoczął się w dniu 8 czerwca 2021 r. na postawie 
Uchwały Nr 527/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 
celem przedłożenia do konsultacji społecznych i trwał do dnia 21 czerwca 2021 r. Konsultacje 
zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia dokumentu jak największej liczbie 
interesariuszy oraz umożliwić szeroką debatę publiczną. 

 
2. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych 
2.1. Podstawa prawna 

Wstępne konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie podjętej Uchwały 
nr 527/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia 
projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego celem 
przedłożenia do konsultacji społecznych.  Skonsultowanie w/w projektu dokumentu 
związane jest przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji obejmującego 
regiony dotknięte negatywnymi skutkami transformacji, a także wiąże się z koniecznością 
przedłożenia projektu Planu do weryfikacji przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

 
2.2. Forma organizacji, harmonogram i przebieg konsultacji społecznych 

Na stronach www.strategia.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl został udostępniony 
projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz 
formularz zgłaszania uwag do dokumentu.  

Uwagi i opinie do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego można było przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania 
uwag: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze 
Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano 4 spotkania konsultacyjne w trybie 
online : 

 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; 

 8 czerwca 2021 r. z przedstawicielami jednostkami samorządu terytorialnego 
obszaru transformacji; 



 14 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych 
województwa łódzkiego; 

 14 czerwca 2021 r. na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

3. Statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych 
Ogółem w trakcie konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Łódzkiego zgłoszono w terminie 163 uwagi od wnioskodawców. 
Wśród zgłaszających uwagi najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego (9 jednostek, co stanowi 40% podmiotów zgłaszających uwagi). 
Ponadto uwagi zgłosili także przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, przedstawiciele 
środowiska gospodarczego, społecznego oraz podmioty prywatne (14 podmiotów). 

Wszystkie uwagi zostały przyporządkowane do poszczególnych części projektu 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Dodatkowo 
wydzielono kategorię uwag o charakterze ogólnym, których nie można było przyporządkować 
do poszczególnych rozdziałów dokumentu.  

Najwięcej uwag zgłoszono do rozdziału nr 2 - Ocena wyzwań związanych  
z transformacją w przypadku każdego ze wskazanych terytoriów (97 uwag). Ponadto do 
rozdziału nr 1 - Opis procesu transformacji i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które będą najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami zgłoszono 53 
uwagi, a do rozdziału nr 3 - Mechanizmy zarządzania 7 uwag. Podczas konsultacji zgłoszono 
także 6 uwag o charakterze ogólnym. 

Rys. 1. Struktura uwag zgłaszanych do poszczególnych części projektu Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 

 

 
Poziomy klasyfikacji uwag 

W niniejszym Sprawozdaniu szczegółowej analizie poddano uwagi zgłoszone  
w terminie konsultacji społecznych tj. w dniach 8 – 21 czerwca 2021 r.  

 
Przy ocenie uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji rozróżniono pięć kategorii: 

 Uwaga uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego w brzmieniu wskazanym 
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przez zgłaszającego lub oddającym sens uwagi (na odpowiednim do charakteru 
dokumentu poziomie ogólności); 

 Uwaga uwzględniona częściowo – gdy ze względu na kilka aspektów poruszanych 
w zgłaszanej uwadze część proponowanych zapisów znajdzie się w projekcie 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (na 
zasadzie jak wyżej), a część nie zostanie uwzględniona; 

 Uwaga nieuwzględniona – proponowana zmiana jest zbyt szczegółowa w stosunku do 
charakteru dokumentu lub niezgodna z zastosowaną logiką jego tworzenia i wymagań 
proceduralnych wynikających z Rozporządzenia w sprawie FST, przyjętej metody jego 
opracowania lub innymi zgłoszonymi uwagami; 

 Uwaga mająca już swoje odzwierciedlenie w zapisach Planu – proponowana zmiana 
wpisuje się w dotychczasowe zapisy Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego; 

 Uwaga o charakterze opinii – nie ma charakteru wniosku, nie wnosi propozycji zmian 
do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego; 

 Uwaga wymagająca dalszych analiz – decyzje w zakresie zgłoszonych uwag zostaną 
podjęte na dalszym etapie prac, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz. 

 
Spośród wszystkich uwag zgłoszonych w terminie konsultacji społecznych do projektu 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego: 

 48 uwag zostało uwzględnionych; 

 23 uwagi uwzględniono częściowo; 

 16 uwag oceniono jako odzwierciedlone w zapisach Planu; 

 63 uwagi zostały nieuwzględnione; 

 12 uwag miało charakter opinii; 

 1 uwaga wymagająca dalszych analiz. 
Rys. 2 Struktura rozpatrzenia uwag do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Łódzkiego wg sposobu rozpatrzenia (w %). 
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Uwzględnione uwagi zostaną wprowadzone do tekstu projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Zaktualizowany dokument wraz 
z niniejszym Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie przyjęty przez 
Zarząd Województwa Uchwałą w sprawie przyjęcia projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

Zestawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 
zawiera Tabela nr 1. stanowiąca załącznik do niniejszego Raportu. 


