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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 

projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego do roku 2027” 

 

 

I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej do zadań samorządu województwa należy m.in. koordynowanie działań na 

rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego jest 

odpowiedzialna min. za rozwój ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Zgodnie 

z zapisami Krajowego Programu Ekonomii Społecznej istnieje konieczność 

sporządzania oraz monitorowania wskaźników wypływających z realizacji 

Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju w terminie do 30 dni od upływu terminu zakończenia konsultacji, należy 

przygotować sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, 

i zamieścić je na swojej stronie internetowej. 

II. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr 887/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przyjęcia 

projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 

Łódzkiego do roku 2027 roku” celem przedłożenia do konsultacji społecznych  

w oparciu o: 

• art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

• art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, 

• ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. 

Konsultacje miały na celu zebranie od przedstawicieli społeczności regionu 

łódzkiego, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, partnerów 

społecznych i gospodarczych uwag, propozycji i opinii na temat projektu 

„Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do 

roku 2027 roku”. 
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Konsultacje w wyżej wymienionym trybie prowadzone były w dniach od 21 

września 2022 r. do 25 października 2022 r. Przez cały czas trwania konsultacji projekt 

„Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do 

roku 2027 roku” wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny był: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego; 

2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

– www.ngo.lodzkie.pl; 

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi; 

4. na stronach internetowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi – www.rcpslodz.pl, www.es.rcpslodz.pl. 

5. na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 

6. na Elektronicznej Tablicy Informacyjnej: (tablica.informacyjna@lodzkie.pl) 

w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego. 

Konsultacje zostały przeprowadzone z podaniem do publicznej wiadomości 

ogłoszenia Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych za pośrednictwem: 

1. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego; 

2. strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 

www.ngo.lodzkie.pl; 

3. Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi; 

4. stron internetowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – 

www.rcpslodz.pl, www.es.rcpslodz.pl. 

Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej poprzez składanie 

wypełnionego formularza konsultacyjnego: 

1. drogą elektroniczną na adres: info@rcpslodz.pl, 

2. drogą korespondencyjną na adres Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, 

3. osobiście w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi (I Piętro, pokój 17, ul. ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź). 

W dniu 20 października 2022 r. o godz. 11.00, za pośrednictwem platformy 

CISCO WEEBEX odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięli 

http://www.es.rcpslodz.pl/
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przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organizacji 

pozarządowych województwa łódzkiego.  

III. Podsumowanie konsultacji społecznych 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi wpłynęły dwa wypełnione formularze konsultacyjne zawierające 

18 (osiemnaście) uwag i wniosków do projektu „Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027 roku”, które zostały 

przesłane przez następujące osoby/podmioty/instytucje: 

1. Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego – 3 (trzy) uwagi i wnioski; 

2. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich – 15 (piętnaście) uwag i wniosków. 

Zgodnie z zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych rozróżnia się 

trzy kategorie uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji: 

1. uwaga uwzględniona – proponowane modyfikacje bądź uzupełnienia treści 

projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego do roku 2027 roku” zostaną wprowadzone do 

dokumentu w brzmieniu wskazanym przez zgłaszającego lub oddającym 

sens uwagi (na odpowiednim do charakteru dokumentu poziomie 

ogólności); 

2. uwaga uwzględniona częściowo – proponowane modyfikacje bądź 

uzupełnienia treści projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027 roku”, ze względu  

na kilka aspektów poruszanych w zgłaszanej uwadze, w pewnej części 

zostaną wprowadzone do dokumentu w brzmieniu wskazanym przez 

zgłaszającego lub oddającym sens uwagi (na zasadzie jak wyżej),  

a w pewnej części nie zostaną uwzględnione; 

3. uwaga nieuwzględniona – proponowane modyfikacje bądź uzupełnienia 

treści projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego do roku 2027 roku” są zbyt szczegółowe  

w stosunku do charakteru dokumentu lub niezgodne z zastosowaną logiką 

jego tworzenia i wymagań proceduralnych, metodą jego opracowania lub 

innymi zgłoszonymi uwagami i w konsekwencji nie zostaną wprowadzone 

do dokumentu. 

Wśród wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych w terminie konsultacji 

społecznych do projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego do roku 2027 roku” wystąpiły dwa pierwsze z w/w typów 

uwag : 

1. 17 ( siedemnaście) uwag uwzględniono; 
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2. 1 ( jedną) uwagę uwzględniono częściowo; 

3. 0 (zero) uwag. 

Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 

projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 

Łódzkiego do roku 2027 roku” wraz z informacją o sposobie, w jaki zostały rozpatrzone 

i wykorzystane przy opracowywaniu końcowej wersji aktualizowanego Programu, 

stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  


