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Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Doroty Tobiszowskiej złożone  
podczas 23. posiedzenia Senatu 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie w sprawie Programu dla Śląska przedstawiam 

następujące informacje w zakresie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na koniec 2020 r. w ramach Programu dla Śląska zakontraktowano 39,2 mld zł, co 

stanowi 57% szacowanej wartości programu, z czego 27 mld zł w ramach celu nr 1, 

1,6 mld zł w ramach celu nr 5 a 2,5 mld zł w ramach celu nr 6.

Wśród zrealizowanych w całości przedsięwzięć wymienić można przede wszystkim te 

wspierające rozwój miast:

 Pakiet dla miast średnich (uczestnicy z woj. śląskiego: 37 miast, w tym Rydułtowy, 

Zabrze, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Bytom, Świętochłowice jako miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze, dla których stosowane były preferencje),

 Modelowa rewitalizacja miast (uczestnicy z woj. śląskiego: Chorzów, Dąbrowa 

Górnicza, Rybnik),

 Pilotaż rewitalizacji miasta Bytom,

 Partnerska Inicjatywa Miast (uczestnicy z woj. śląskiego: Katowice, Czechowice-

Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Pszczyna oraz Związek Międzygminny 

ds. Ekologii w Żywcu).

Należy jednak pamiętać, że Program dla Śląska składa się z bardzo zróżnicowanych 

przedsięwzięć, wśród których znacząca część ma charakter wsparcia ciągłego.
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Ponadto, program ma charakter otwarty i jest systematycznie uzupełniany o kolejne 

przedsięwzięcia przyczyniające się do realizacji założonych celów. Po zakończeniu 

procesu programowania środków UE na lata 2021-2027, zostanie on uzupełniony 

o inicjatywy zawarte w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji (TPST) dla 

województwa śląskiego oraz inne projekty przewidziane do realizacji m.in. w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych 

programów krajowych.

Jednym z założeń Programu dla Śląska jest koordynacja najważniejszych procesów 

rozwojowych w regionie. W tym kontekście, w najbliższych latach kluczowa dla programu 

będzie realizacja działań w zakresie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej 

klimatycznie (zgodnie z TPST) z uwzględnieniem zapisów umowy społecznej 

wynegocjowanej przez rząd oraz stronę społeczną.

Z poważaniem

z up. Ministra

Waldemar Buda

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki  Regionalnej

/podpisano elektronicznie/
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