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STANOWISKO NR 7/2020 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny 

oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów  

ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego 

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego kolejny raz 

wnikliwie i z troską ocenia sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego, które 

znajduje się na ostatnich miejscach w rankingach rozwoju i zamożności. Istniejący program 

strategii dla Polski do roku 2030 i inne dokumenty o podobnym charakterze i horyzoncie 

czasowym, dotyczące rozwoju regionalnego posiadają istotną wadę. W tak odległym 

przedziale czasowym trudno precyzyjnie prognozować, ze względu na zmienność 

i nieprzewidywalność czynników wewnętrznych i zewnętrznych, społeczno-ekonomicznych 

czy makro i mikroekonomicznych czynników rynkowych. Jednocześnie sformułowane są one 

na tyle ogólnie i nieprecyzyjnie, że planowanie w takiej perspektywie inwestycji i rozwoju jest 

niemożliwe i nieskuteczne. 

Należymy do regionów o najwyższych wskaźnikach ubóstwa, starzenia się 

społeczeństwa, wyludniania i odpływu młodych osób w wieku produkcyjnym do innych 

regionów i poza granice kraju. Wynika to z upadłości i degradacji infrastruktury przemysłowej, 

która nastąpiła w trakcie przemian w latach 90-tych oraz braku koncepcji zagospodarowania 

powstałej luki. Programy adresowane do regionów szczególnie zaniedbanych, nie przyniosły 

oczekiwanych efektów.  

Mając powyższe na uwadze oraz idąc wzorem programu dla Śląska i programu dla 

Bieszczad, ponownie wnioskujemy do Pana Prezesa Rady Ministrów o powołanie 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Rozwoju Lubelszczyzny, który skoordynuje prace nad 

ostatecznym kształtem i realizacją Programu dla Lubelszczyzny. Według naszej opinii, 

podstawowym zadaniem Pełnomocnika powinno być aktywne wspieranie realizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., opracowanie Programu Rozwoju 

Województwa i jego uruchomienie wraz z możliwością monitorowania efektów. Jako strony 

– uczestnicy dialogu jesteśmy przekonani, że niezbędnym jest powołanie instytucji 

wspierających procesy inwestycji oraz rewitalizacji, w tym udział Banku Gospodarstwa 

Krajowego i instytucji funduszu poręczeniowo-gwarancyjnego, a także wspieranie inicjatyw 

z udziałem: przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych 

oraz uczelni wyższych, aby wykorzystać synergię potencjału wymienionych podmiotów.  

W Programie dla Lubelszczyzny należy uwzględnić strategiczne sektory branżowe 

gospodarki oraz możliwości wykorzystania potencjału naukowo-edukacyjnego ośrodków 

akademickich Lubelszczyzny: 
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• branża energetyczna i eko-energetyczna (wiatrowa, wodna, słoneczna, biogazowa, 

wodna -termy), 

• górnictwo węgla, wydobycie bursztynu, 

• budownictwo, 

• rolnictwo, w tym produkcja biomasy dla celów OZE, 

• przetwórstwo rolno-spożywcze, 

• motoryzacja, 

• przemysł lotniczy, 

• nowoczesne technologie-informatyczne, farmaceutyczne, bio-gospodarka, 

• turystyka medyczna i usługi prozdrowotne i medyczne, 

• przemysł obronny, 

• przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, 

• usługi IT/ICT, 

• branża ochrony i zachowania zabytków, 

• produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, 

• maszyny i urządzenia górnicze, 

• przemysł kosmetyczny. 

Do realizacji Programu dla Lubelszczyzny niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniej 

pozycji podmiotów gospodarczych Lubelszczyzny, strategii transformacji, energetyki 

zawodowej. Podkreślamy, że zarysowane obszary i problemy są nierozwiązane od wielu lat, 

m.in. z powodu braku kompleksowego programu czy też koncepcji ich rozwiązania. Idea 

powołania na poziomie rządu pełnomocnika, który dokona kompleksowej analizy oraz 

opracuje i wdroży program naprawczy jest gwarancją rozwoju regionu. Deklarujemy, że 

działanie to spotka się z pełnym wsparciem i pomocą ze strony wszystkich stron dialogu 

społecznego województwa lubelskiego. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Rady złożył Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/ Marian Król 
Otrzymują: 

• Prezes Rady Ministrów 

• Minister Aktywów Państwowych 


