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Główne priorytety                                                                   
Zarządu Województwa Śląskiego

Aktualizacja Strategii Rozwoju 

Województwa (SRW) w konsultacji 

z kluczowymi aktorami sceny 

regionalnej, w tym jednostkami 

samorządu terytorialnego i 

partnerami społeczno-gospodarczymi

Strategia rozwoju województwa 

jest najważniejszym, 

średniookresowym dokumentem 

planistycznym, który stanowi 

podstawę opracowania 

dokumentów regionalnych

Projektowana Strategia będzie 

wyznaczać strategiczną wizję 

rozwoju województwa śląskiego  

w perspektywie 2030 roku, cele 

strategiczne, cele priorytetowe 

i najważniejsze przedsięwzięcia

NAJWAŻNIEJSZY PRIORYTET NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT CO DALEJ?



Aktualizacja Strategii Rozwoju                                   
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

25 CZERWCA 2018 

Uchwałą Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa 

Śląskiego Zarząd Województwa przystąpił do 

aktualizacji Strategii „Śląskie 2020+” 

IV KWARTAŁ 2019 

Przewidywany termin ukończenia 
prac nad aktualizacją Strategii



Uwarunkowania aktualizacji                                                   
Strategii „Śląskie 2020+”

Europa 2020

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju

Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju

9 strategii, w tym Krajowa 

Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030

Sektorowe programy 

operacyjne

Strategie makroregionalne

Aktualizacja Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”

Regionalny Program 

Operacyjny

Strategie branżowe 

Programy, plany i polityki

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa Śląskiego
Kontrakt Terytorialny

Program dla Śląska

Umowa Partnerstwa



Przesłanki aktualizacji Strategii „Śląskie 2020+”                  
oraz opracowania wybranych dokumentów branżowych

Dostosowanie zapisów dokumentów 

regionalnych do nowoprzyjętych oraz 

aktualnie przygotowywanych dokumentów 

na szczeblu rządowym

Konieczność rozpoczęcia prac koncepcyjnych 

związanych z opracowaniem nowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

w ramach Polityki Spójności UE po 2020 r.

Przygotowanie własnych, kluczowych 

projektów samorządu województwa do 

realizacji po roku 2020 w ramach 

wdrażania krajowych i regionalnych 

programów

Włączenie się w proces wdrażania SOR 

i Programu dla Śląska, w tym przygotowanie do 

zintegrowania systemu planowania 



Najważniejsze wyzwania Województwa Śląskiego

Niska jakość 

środowiska

Niekorzystne 

tendencje 

demograficzne

Zróżnicowanie 

wewnętrzne
Słabnące tempo 

rozwoju 

gospodarczego



Wyzwanie nr 1                                                                          
Niska jakość środowiska

Wysoki poziom zanieczyszczeń gazowych 

oraz  pyłowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych (18,5% emisji w kraju)

Duże zanieczyszczenie powietrza, w 

szczególności z niskiej emisji (aż 14 z 50 

najbardziej zanieczyszczonych miast UE)

Liczne tereny niezagospodarowane 

i tereny poprzemysłowe (największy 

w kraju odsetek terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych) 

Zarząd Województwa przystąpił do 

opracowania Polityki Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego 

oraz Regionalnej Polityki Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego wynegocjował 

rozszerzenie zakresu wsparcia RPO WSL 2014-

2020 o wymianę starych i nieekologicznych

indywidualnych źródeł ciepła na 

wysokosprawne kotły, w tym opalane 

paliwem stałym 

Wsparcie projektów w ramach RPO WSL 

2014-2020 przyczyni się do realizacji zapisów 

Uchwały Antysmogowej, przyjętej przez Sejmik 

Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 roku



Wyzwanie nr 2                                                                          
Słabnące tempo rozwoju gospodarczego

Malejący udział gospodarki śląskiej 

w tworzeniu PKB kraju (wyraźnie powiększa 

się dystans do najsilniejszego 

województwa mazowieckiego)

Niskie tempo przyrostu PKB na 

1 mieszkańca (w 2004 roku PKB per capita 

– ponad 11 pp. wyższe niż średnia w kraju, 

od roku 2013 – jedynie 4 pp.)

Zarząd województwa przystąpił do 

opracowania Regionalnej Strategii Rozwoju 

Gospodarczego Województwa Śląskiego 

oraz aktualizacji Regionalnej Strategii 

Innowacji 

Realizowane jest wsparcie w zakresie 

rozwoju inteligentnych specjalizacji w 

regionie (energetyki, medycyny, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych, zielonej 

gospodarki oraz przemysłów wschodzących)



Wyzwanie nr 3
Niekorzystne tendencje demograficzne

Niepokojące tendencje demograficzne 

oraz społeczne, m.in. emigracja ludzi 

młodych oraz proces starzenia się 

społeczeństwa, co może obniżyć jego 

potencjał i możliwości rozwojowe (od 

2017 do 2050 roku liczba mieszkańców 

województwa śląskiego zmniejszy się o 

19,1%, czyli o prawie 870 tys. osób.) 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 19 

września 2017 roku dokument „Śląskie. 

Wyzwania demograficzne”, stanowiący 

koncepcję polityki przeciwdziałania 

negatywnym zmianom demograficznym, 

depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w 

województwie śląskim 



Wyzwanie nr 4
Zróżnicowanie wewnętrzne

Silne wewnętrzne zróżnicowanie poziomu 

rozwoju pokazuje m.in. Wskaźnik 

Rozwoju Terytorialnego:

• najwyższe miejsca – powiaty Bielsko-

Biała, Katowice oraz Gliwice i powiaty 

cieszyński oraz pszczyński

• relatywnie niskie pozycje – powiaty 

zawierciański i myszkowski oraz 

powiat będziński

• niskie pozycje – miasta w centralnej 

części Metropolii Górnośląsko-

Zagłębiowskiej: Ruda Śląska, Bytom, 

Świętochłowice, Piekary Śląskie, 

Siemianowice Śląskie oraz Sosnowiec

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił 

do opracowania Regionalnej Polityki 

Miejskiej Województwa Śląskiego oraz 

Regionalnej Polityki Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego



Koordynacja prac nad przygotowaniem                    
dokumentów strategicznych i programowych

opracowanie projektu RPO WSL na lata 

2021-2027 oraz przygotowanie SZOOP 

Wydział Rozwoju 

Regionalnego 

koordynacja prac 

planistycznych 

w zakresie pakietu 

dokumentów oraz realizacja 

zadań szczegółowych 

referat Regionalne Centrum Analiz 

i Planowania Strategicznego (RR RCAS)

• opracowanie projektu aktualizacji 

strategii 

• 6 projektów dokumentów 

sektorowych

• opracowanie diagnozy na  potrzeby 

aktualizacji, dokumentów 

sektorowych

• opracowanie Raportu o stanie 

województwa 

• zapewnienie spójności prac oraz 

zakresu merytorycznego 

dokumentów opracowywanych 

przez inne Wydziały UM 

referat Regionalnej Strategii 

Innowacji (RR RIS)

opracowanie projektu 

aktualizacji RIS 

Referat Programowania 

i Rozwoju (RR RPIR)



Aktualizacja systemu dokumentów polityki rozwoju

Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020

Regionalna Strategia 

Rozwoju 

Gospodarczego 

Województwa 

Śląskiego

Strategia Polityki 

Społecznej Województwa 

Śląskiego

Regionalna Polityka 

Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju 

Kultury w Woj. Śląskim 

Regionalna Polityka 

Zdrowia Województwa 

Śląskiego

Regionalna Polityka 

Rozwoju Edukacji 

Województwa Śląskiego

Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Śląskiego 2020+

Strategia Rozwoju 

Systemu Transportu 

Województwa 

Śląskiego

Polityka Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Województwa 

Śląskiego

Regionalna Polityka 

Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego

Regionalna Polityka 

Miejska Województwa 

Śląskiego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKANIEC PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACA

+
Dokumenty                    

opracowane                     

przez WRR



Harmonogram opracowania Strategii                                      
oraz dokumentów branżowych

III-IV kwartał  2018

prace analityczne, 

diagnostyczne 

i wstępne konsultacje

I-II kwartał  2019

III kwartał  2019

uchwalenie 

zaktualizowanej 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego 

Strategia Rozwoju 

Województwa

Dokumenty branżowe

warsztaty i spotkania 

konsultacyjne

prace nad ustaleniami 

strategicznymi 

dokumentów 

branżowych

I-III kwartał  2019

III kwartał  2019

opracowanie projektu 

Strategii

opracowanie prognozy 

oddziaływania na 

środowisko

III-IV kwartał 2019

konsultacje 

i opiniowanie 

projektu Strategii

IV kwartał  2019

IV kwartał  2019

opracowanie projektu 

dokumentu 

branżowego

opracowanie 

prognozy 

oddziaływania na 

środowisko

I kwartał  2020

konsultacje 

społeczne projektu 

dokumentu 

branżowego

II kwartał  2020

uchwalenie 

dokumentu 

branżowego

I-II kwartał  2019

III-IV kwartał  2018

III-IV kwartał  2018



Planowane prace w I-II kwartale 2019 roku

Cykl warsztatów z partnerami JST 

w subregionach (5 warsztatów)

• definiowanie wyzwań o charakterze 

regionalnym i subregionalnym, 

• określenie kierunków interwencji, 

• delimitacja obszarów strategicznej 

inwencji

Warsztaty branżowe 

organizowane w siedzibie 

UMWSL

• weryfikacja problemów i prognoz 

kształtujących politykę rozwoju, 

• projektowanie instrumentów 

realizacji



Dziękuję za uwagę


