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Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 
Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. 

 

Uzasadnienie 

do Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ przyjętego uchwałą Zarządu 

Województwa Śląskiego Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

 
Podstawa prawna:  

- art. 42 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1889/69/V/2015 podjętą w dniu 6 października 2015 r. 

określił zasady, tryb i harmonogram prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim. 

Rozpoczęcie prac ogłoszono na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego (www.slaskie.pl oraz www.bip.slaskie.pl) i poprzez publikację ogłoszenia w dziennikach  

o zasięgu krajowym i regionalnym. W tym samym miejscu wskazano też na możliwość składania 

uwag w terminie od 13 października do 30 listopada 2015 r. Nie zgłoszono żadnych uwag.  

Podjęcie prac nad programem wynika z zakończenia obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki  

w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 i zaistnienia potrzeby zweryfikowania zapisów tejże 

Strategii oraz wyznaczenia nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki 

rozwoju turystyki na kolejne lata i przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku 

Województwa Śląskiego. Realizacja zadań związanych z rozwojem oraz promocją turystyki stanowi 

także jeden z obowiązków województwa wynikających z art. 14 ust.1 pkt 11 ustawy o samorządzie 

województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.). 

Z inicjatywą opracowania Programu wystąpił Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna. Prace nad 

opracowaniem projektu Programu prowadziło i koordynowało Regionalne Centrum Analiz  

i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego we współpracy z wyżej wspomnianym Wydziałem Komunikacji Społecznej 

oraz Śląską Organizacją Turystyczną. Rolę konsultanta pełniła Śląska Organizacja Turystyczna. 

W trakcie prac analitycznych i diagnostycznych korzystano z różnorodnych źródeł obejmujących 

swoim zakresem zarówno publikacje naukowe, zasoby statystyki publicznej, prac warsztatowych  

z ekspertami, jak i badań własnych zlecanych w trakcie opracowywania dokumentu. Istotne znaczenie 

dla powstania Programu miały prace warsztatowe. 

W ramach prac nad dokumentem przeprowadzono szereg warsztatów. Zorganizowano dwa warsztaty 

z ekspertami oraz pięć warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami z sektora 

turystyki. Pierwszy z warsztatów z ekspertami odbył się 10 lutego 2016 r. w Pszczynie rozpoczynając 

cykl warsztatów mających na celu wsparcie prac nad Programem. Do grupy eksperckiej włączono 

osoby reprezentujące środowiska: naukowe, hotelarskie, touroperatorów, przewoźników, stowarzyszeń 

i związków jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych, ekspertów ds. polityki 

rowerowej oraz przedstawicieli samorządu regionalnego. Dyskusja dotyczyła zagadnień 
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metodologicznych i diagnostycznych oraz kierunków w jakich powinien zmierzać opracowywany 

dokument. Analiza debaty pozwoliła na konstrukcję ram metodologicznych dla Programu Rozwoju 

Turystyki w Województwie Śląskim 2020+. Następnie miały miejsce w Katowicach warsztaty 

robocze z przedstawicielami gmin i powiatów subregionów województwa śląskiego oraz organizacji 

sektora turystycznego. Na spotkaniach dla przedstawicieli subregionu południowego – 19.04.2016 r., 

subregionu północnego – 20.04.2016 r., subregionu zachodniego – 21.04.2016 r. oraz subregionu 

centralnego i Metropolii Górnośląskiej – 25.04.2016 r. wypracowano wspólnie m.in. najważniejsze 

potencjały umożliwiające stworzenie oferty turystycznej i typy turystyki rozwijane w gminach 

subregionów. Uczestnicy spotkania wskazywali ponadto bariery i problemy utrudniające rozwój 

sektora turystyki. Bariery te zostały podzielone na bariery o charakterze infrastrukturalno – 

technicznym, organizacyjno – prawnym oraz o charakterze systemowym. Na zakończenie warsztatów 

dyskutowano nad najważniejszym projektami służącymi podniesieniu atrakcyjności turystycznej  

i wykreowaniu turystyki jako istotnego potencjału obszaru. Cykl warsztatów zamknęło spotkanie  

z ekspertami w Piasku k. Pszczyny, które odbyło się w dniach 23-24 maja 2016 r. Wśród osób 

zaproszonych znaleźli się przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, samorządu 

terytorialnego, instytucji organizujących komunikację publiczną, przedsiębiorstw hotelarskich  

oraz innych reprezentantów branży turystycznej. Przedmiotem spotkania było wypracowanie wizji 

rozwoju w obszarze turystyki, struktury celów Programu oraz określenie listy priorytetowych 

projektów. 

W kolejnych miesiącach przygotowano projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie 

Śląskim 2020+, a następnie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska przygotowało do niego 

Prognozę oddziaływania na środowisko. W dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego 

przyjął uchwałą Nr 798/187/V/2017 projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  

po czym skierował oba dokumenty do konsultacji społecznych. 

Proces konsultacji prowadzono w oparciu o przepisy art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.)  

i art. 39 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) 

Konsultacje ogłoszono poprzez publikacje na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego (takich jak: www.slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl, www.rcas.slaskie.pl), 

stronie internetowej Śląskiej Organizacji Turystycznej (www.silesia-sot.pl) oraz w dziennikach  

o zasięgach regionalnym (Dziennik Zachodni) i krajowym (Gazeta Wyborcza). Konsultacje trwały  

od 5 maja 2017 r. (data publikacji pierwszego ogłoszenia o konsultacjach) do 12 czerwca 2017 r.  

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono jednostki samorządu terytorialnego 

województwa śląskiego, uczestników warsztatów, które odbyły się w lutym i maju 2016 roku, 

podmioty społeczno-gospodarcze i przedstawicieli branży turystycznej oraz organizacji 

pozarządowych. Ponadto w ramach konsultacji społecznych skierowano pismo z prośbą o uwagi  

i rekomendacje do projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do: Wojewody 

Śląskiego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Śląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Wpłynęło 135 uwag – 

dotyczyły one m.in. diagnozy, opisów marek terytorialnych w województwie śląskim, analizy SWOT, 

wizji rozwoju i kierunków działań, systemu realizacji i źródeł finansowania realizacji Programu. 

Zostały one rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie ze sprawozdaniem przebiegu  

i wyników konsultacji przyjętym uchwałą Nr 1379/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. Swoje opinie 
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wystosowali także Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska. Obie opinie pozytywnie oceniły projekt Programu wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ został przyjęty przez Zarząd 

Województwa Śląskiego uchwałą Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. 


