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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 20/2014 

Zarządu Związku Subregionu Centralnego 

z dnia 18 września 2014 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH   

projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020”             

Gliwice, wrzesień 2014 r.  

   

1. Podstawy prawne   

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” prowadzone były w oparciu o:  

1) Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  z 17.12.2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) Art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 84 poz. 712 

z późn. zm.).   

Przeprowadzone konsultacje uwzględniały również zapisy następujących dokumentów:  

• Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z 24.04.2012 r. „Zasada partnerstwa w procesie 

wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych – elementy 

europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa”;  

• Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – dokument zatwierdzony 

przez panią Elżbietę Bieńkowską - Minister Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r.;  

• Zasady uwzględniania wymiaru terytorialnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kontekście realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – projekt dokumentu z czerwca 2013 r.    

 

2. Przebieg konsultacji    

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020” prowadzone były od 17 lipca  - 21 sierpnia 

2014 r.   

1) Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem dokumentu zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Związku (http://www.subregioncentralny.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-

projektu-strategii-zit.html).  
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2) Ogłoszenia zawierające informację o prowadzonych konsultacjach, wraz ze wskazaniem 

miejsca udostępnienia dokumentu zostały opublikowane w dzienniku o zasięgu regionalnym 

(„Dziennik Zachodni” – wydanie z 17.07.2014 r. oraz wydanie z 07.08.2014 r.).   

3) Ponadto skierowano do  liderów podregionów (miast: Bytom, Gliwice, Katowice, Sosnowiec 

i Tychy) wniosek o umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na ich stronach internetowych (e-

mail z dnia 16 lipca 2014 r.). Uwagi w ramach konsultacji były zbierane drogą elektroniczną na 

adres biuro@subregioncentralny.pl oraz pocztą tradycyjną.    

4) Do udziału w konsultacjach zaproszono drogą mailową osoby i organizacje, które aktywnie 

uczestniczyły w konsultacjach drugiej wersji strategii (załącznik nr 1). 

  

3. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji    

3.1. Statystyka uwag    

W trakcie konsultacji społecznych Strategii ZIT Subregionu Centralnego uwagi zgłosiły 2 organizacje 

pozarządowe. Uwagi dotyczyły braku listy projektów ZIT oraz konieczności poświęcenia większej uwagi 

infrastrukturze rowerowej.   

 

3.2. Wykaz zgłoszonych uwag i opinii: 
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Lp. 

Część 
dokumentu,  
do którego 
odnosi si ę 

uwaga 

Jednostka 
zgłaszaj ąca 

Treść uwagi 

 

Akceptacja 
uwagi: 
tak/nie 

Sposób jej wykonania 

1 Lista projektów Fundacja  
Rozwoju 
Demokracji 
Lokalnej  

Szanowny Panie, 

 

dziękuję za zaproszenie do konsultacji społecznych. 
Po obejrzeniu aktualnie konsultowanego dokumentu 
Strategii chciałabym zapytać o to, dlaczego nie ma 
w jego zawartości tabeli z konkretnymi wiązkami 
projektów przewidzianymi do realizacji. Uwagi 
organizacji pozarządowych przy poprzednich 
konsultacjach dotyczyły głównie zawartości tej 
tabeli, a także braku włączenia strony społecznej na 
etapie poszczególnych jst w ustalanie 
szczegółowych priorytetów zawartych w tej tabeli. 

 

Pozdrawiam 

Ewa Pytasz 
konsultant  
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. 
Waleriana Pańki 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
 
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 
tel. kom. 601 485 858 
 
Biuro FRDL we Wrocławiu 
 

Tak  Udzielono odpowiedzi: 

 

Szanowna Pani, 

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu z konsultacji 
społecznych poprzedniej wersji Strategii pozostają 
aktualne. Przedstawiono w nich stanowisko, że propozycje 
projektów włączone do poprzedniej wersji Strategii miały 
charakter listy wstępnej, która ulega i będzie ulegać 
modyfikacjom, w tym uzupełnieniom. Ten fakt, jak również 
sugestie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju MIR, skłoniły 
twórców aktualizacji Strategii do rezygnacji z włączania 
dokumentu o tak wysokim poziomie zmienności w treść 
Strategii. Należy również pamiętać o tym, że projekty 
powinny stanowić wypadkową potrzeb lokalnych oraz 
założeń Strategii, stąd mogą przyjąć ostateczny kształt 
dopiero po zatwierdzeniu samej Strategii.  

 

Projekty są zgłaszane na listę potencjalnych przedsięwzięć 
ZIT przez poszczególne gminy i powiaty. Istotą wpisu jest 
zakres przedmiotowy, a nie forma realizacji projektu. 
Procedura wyboru projektów, jak również tryb i zasady 
wyboru beneficjentów będą uzależnione, między innymi od 
wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zadań w 
ramach instrumentu ZIT.  

Zaangażowanie strony społecznej w proces konsultacji 
projektów na poziomie JST jest silnie rekomendowane 
przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego, jednak 
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zakres i forma takiej konsultacji pozostaje suwerenną 
decyzją poszczególnych samorządów terytorialnych.  

 

2 Trasy rowerowe Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze – 
Oddział 
Kolejowy w 
Gliwicach – 
Śląski Klub 
Znakarzy Tras 
Turystycznych  

dotyczy: konsultacji społecznych Strategii ZIT 
Subregionu Centralnego   

 

Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie problematyki 
infrastruktury rowerowej zawartej w opiniowanej 
obecnie wersji strategii.  Poddane konsultacjom 
społecznym dokumenty zajmują się problematyką 
komunikacji rowerowej marginalnie, podczas gdy 
naszym zdaniem powinny stanowić jeden z ważnych 
elementów komunikacji stawiającej na 
zrównoważony rozwój Subregionu. Badania 
naukowe wykazały, że rower może być doskonałym 
środkiem komunikacyjnym, jeżeli jego miejsce 
zamieszkania i cel podróży znajdują się w odległości 
do 5 km od siebie, a rowerzyści mają do dyspozycji 
sprawną infrastrukturę rowerową, tymczasem 
opracowana strategia zupełnie pomija ten element, 
stawiając wyłącznie na rozwój komunikacji 
autobusowej, czyli takiej, która sprawdza się przy 
podróżach dłuższych niż 5 km. Marginalnie jest też 
potraktowany rozwój komunikacji szynowej – 
kolejowej i tramwajowej. Rowerzystom proponuje się 
wyłącznie dojazd do najbliższego przystanku i 
kontynuowanie podróży bez roweru, co może 
sprawdzić się tylko w przypadku bardzo dużej 
częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji 
publicznej. Przy opiniowaniu poprzedniej wersji 
Strategii zwracaliśmy uwagę na niestosowność 
stosowania w dokumentach żargonowego 
określenia „ścieżka rowerowa”, tymczasem w 
obecnej wersji zwrot ten prawie całkowicie wypiera 
prawidłowe określenia „infrastruktura rowerowa” i 
„droga dla rowerów”, które wszystkie razem wzięte i 
tak stanowią swoisty dodatek przy opisywania 

Nie Strategia zawiera aktualną diagnozę dotyczącą ruchu 
rowerowego oraz silną rekomendację dot. tej formy 
transportu (str.56): 

 

„W SC z istniejącej infrastruktury drogowej korzystają 
głównie samochody (w całym województwie natężenie 
ruchu rowerowego wyniosło w 2010 roku zaledwie 46 
rowerów/dobę wg GPR2010 – jedno z czterech 
województw w kraju, oprócz małopolskiego, 
dolnośląskiego i świętokrzyskiego, gdzie ruch ten jest 
najmniejszy31). Rower najczęściej wykorzystywany jest 
rekreacyjnie, natomiast jako alternatywny środek 
transportu do pracy lub do punktu przesiadkowego na 
transport zbiorowy wybierany jest bardzo rzadko, głównie 
właśnie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury 
przeznaczonej wyłącznie do ruchu rowerowego, która 
zwiększałaby bezpieczeństwo podróżujących. Brakuje 
także dobrze zorganizowanych parkingów rowerowych w 
pobliżu przystanków, zachęcających do jazdy systemem 
bike&ride (dojazd rowerem do przystanku transportu 
zbiorowego i dalej dojazd tym transportem do celu). 
Obserwowany jest także brak spójności tras rowerowych 
wykonywanych przez gminy lub grupy gmin - trasy te 
funkcjonują w oderwaniu od otoczenia, niekiedy są 
połączone z otoczeniem tylko formalnie - trzeciorzędnymi 
łącznikami, skutkiem czego wiele szlaków urywa się na 
granicach gmin. Województwo śląskie, w tym SC, nie 
posiada jednolitego systemu tras rowerowych oraz 
sposobu ich oznakowania na poziomie lokalnym i 
regionalnym. Brakuje (poza krótkimi odcinkami) układów 
dróg rowerowych łączących obszary zamieszkania z 
dworcami i przystankami. Przekłada się to na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu – do grup szczególnie 
wysokiego ryzyka poniesienia śmierci w wypadku 
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rozwoju komunikacji publicznej. Jedynym 
sensownym rozwiązaniem, który może spowodować 
rozwój komunikacji rowerowej, jest utworzenie 
spójnej i gęstej sieci tras rowerowych, bazującej na 
budowie standardowych dróg dla rowerów, a nie 
„zapędzanie” rowerzystów na przystanki komunikacji 
publicznej przy pomocy nie standardowych „ścieżek 
rowerowych”. Zachowanie zapisów w Strategii w 
aktualnej formie i zakresie spowoduje, że 
komunikacja rowerowa nie będzie rozwijać się ani 
prawidłowo, ani szybko, a takie zamierzenia powinny 
przyświecać opracowywanej właśnie Strategii ZIT 
Subregionu Centralnego. Analiza dokumentów 
poddanych konsultacjom wykazała, że praktycznie 
tylko 5 miast i powiatów zamierza budować tzw. 
„ścieżki rowerowe”, a praktycznie nikt nie zamierza 
wykonywać prawidłowo wykonanych standardowych 
sieci tras rowerowych.   

 

Z poważaniem    

SEKRETARZ KLUBU   

Piotr Rościszewski  

 PREZES KLUBU   

Jan Rychlik   

drogowym w Polsce należą rowerzyści. Zgodnie z 
Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2013 – 2020 wśród ofiar wypadków drogowych 
w 2011 r. warto szczególną uwagę zwrócić na 
rowerzystów, którzy stanowią ok. 8% zabitych i 9% ofiar 
ciężko rannych, podczas gdy ich udział w ruchu drogowym 
stanowi zaledwie ok. 1%. Konieczne jest zatem stworzenie 
bezpiecznej infrastruktury drogowej dla rowerzystów, 
ponieważ niepotrzebnie narasta intensywność działalności 
przewozowej transportu indywidualnego, co powoduje 
nadzwyczajne nakłady energetyczne oraz duże 
zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenia 
rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich 
wysokościach, w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.”    
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Załącznik nr 1: Lista organizacji i osób zaproszonych do udziału w konsultacjach społecznych projektu 

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020” 

 

1. 

Informacja o zgłaszającym: ☐osoba fizyczna ☒ instytucja 

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Piaskowy Smok 

Status prawny instytucji: Fundacja 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. W. Reymonta 20a, 40–029 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20a, 40–029 Katowice 

Osoba do kontaktu: Maciej „Psych” Smykowski 

e-mail: piaskowy.smok@gmail.com 

tel./fax: +48 603 327 917 

 

2. 

Informacja o zgłaszającym: ☐ osoba fizyczna ☒ instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji:  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Kolejowy w Gliwicach. Śląski Klub 

Znakarzy Tras Turystycznych  

Status prawny instytucji: Stowarzyszenie. Oddział posiada osobowość prawną.  

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 44-100 Gliwice, ul. Dubois 12  

Adres do korespondencji: Jan Rychlik, 44-120 Pyskowice, ul. Paderewskiego 13/I/4 (prezes 

Klubu Znakarzy)  

Osoba do kontaktu: Jan Rychlik  

e-mail: kztt_pttk@wp.pl  

tel./fax: 32-238-32-90, 501-685-613 

 

3. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna   ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 

Status prawny instytucji: stowarzyszenie 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wójkowski 

e-mail: grzegorz@bonafides.pl  

tel./fax: 32 203 12 18 

 

4. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna   ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Fundacja Napraw Sobie Miasto 

Status prawny instytucji: fundacja 
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Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-761 Katowice, Panewnicka 126/3 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Paweł Wyszomirski 

e-mail: pawel@naprawsobiemiasto.eu 

tel./fax: 501 601 595 

 

5. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM 

ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

Status prawny instytucji: stowarzyszenie 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-062 Katowice ul. Andrzeja 12a 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Monika Bajka 

e-mail: mbajka75@gmail.com 

tel./fax: 32 2517 533, 501 747 787 

 

6. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Anna Kruczek/Śląskie Forum organizacji Pozarządowych 

KAFOS 

Status prawny instytucji: związek stowarzyszeń  

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-012 Katowice, ul. Św. Jana 9 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Anna Kruczek 

e-mail: a.kruczek@kafos.org.pl 

tel./fax: 32 205 02 31 

 

7. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Stowarzyszenie „Świat jest dla nas” 

Status prawny instytucji: Stowarzyszenie 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-645 Katowice, ul. Radockiego 202/21 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu:  Magda Dziubek 

e-mail: swiatjestdlanas@gmail.com 

tel./fax: 730 312 407 

 

8. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒  instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Fundacja For Animals 
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Status prawny instytucji: Fundacja 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. 11 Listopada 4 40-384 Katowice 

Adres do korespondencji: jw. 

Osoba do kontaktu: Wojciech Zaremba 

e-mail: pini1@foranimals.org.pl.pl 

tel./537244441 

 

9. 

Informacja o zgłaszającym: ☒ osoba fizyczna ☐ instytucja 

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Piotr Rościszewski 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. Kozielska 57/17, 44-121 Gliwice 

Adres do korespondencji: ul. Kozielska 57/17, 44-121 Gliwice 

Osoba do kontaktu: Piotr Rościszewski 

e-mail: p_ros@o2.pl 

 

10. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒ instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 

MOST 

Status prawny instytucji: Stowarzyszenie 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. Kościuszki 70/1 40-047 Katowice 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Anna Szelest 

e-mail: ankasz2@op.pl 

tel./fax: 608 40 38 06, 32 253 94 20 

 

11. 

Informacja o zgłaszającym:   ☐osoba fizyczna ☒ instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. 

Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Status prawny instytucji: ośrodek regionalny Fundacji 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1 

Adres do korespondencji: j.w. 

Osoba do kontaktu: Ewa Pytasz 

e-mail: epytasz@frdl.org.pl 

tel./fax: 32 206 98 43, 253 84 09 

 

12. 

Informacja o zgłaszającym:   ☒ osoba fizyczna ☐ instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Piotr Sztela 

Status prawny instytucji: - 
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Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. Koszalińska 54/46, 41-219 Sosnowiec 

Adres do korespondencji: ul. Koszalińska 54/46, 41-219 Sosnowiec 

Osoba do kontaktu: Piotr Sztela 

e-mail: piotr.sztela@xboxspot.pl 

tel./fax: 517580360 

 

13. 

Informacja o zgłaszającym:   ☒ osoba fizyczna ☐ instytucja  

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: Mariusz Dziaćko 

Status prawny instytucji: - 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Wierzbowa 40/14, 40-169 Katowice 

Osoba do kontaktu:  

e-mail: m.dziacko@interia.pl 

 

14. 

Informacja o zgłaszającym: ☐osoba fizyczna ☒ instytucja 

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: KZK GOP 

Status prawny instytucji: Związek Międzygminny 

Miejsce zamieszkania/siedziba firmy: ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice 

Osoba do kontaktu: Anna Mercik 

e-mail: kzkgop@kzkgop.com.pl 

tel./fax: +48 603 327 917 
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