
Regionalne Forum Terytorialne – 
 

uwarunkowania powstania, zadania 

Łódź, 3 marzec 2014 r. 



Regionalne Forum Terytorialne WŁ – uwarunkowania 
powstania 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 
Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów w lipcu 2010 roku.  

Zakłada ona utworzenie na poziomie regionów Regionalnych Forów 
Terytorialnych, które obok Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz 
Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i Krajowego Forum Terytorialnego 
stanowią element zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityk 
publicznych. 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, przyjęta Uchwałą  
nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r.  

Zakłada ona utworzenie Regionalnego Forum Terytorialnego jako platformy 
wymiany wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki rozwoju z terenu 
województwa. 

 

 Uchwała Nr 1785/13 Zarządu Województwa Łódzkiego  z dnia 30 
grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Regionalnego Forum Terytorialnego 
Województwa Łódzkiego 



Regionalne Forum Terytorialne WŁ - zadania 

Regionalne Forum Terytorialne jest organem opiniodawczo-
konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania  
i monitorowania rozwoju regionu.  

Zadania RFT 

 Wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami 
publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz rozwoju regionu. 

 Ocena kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę 
regionalną oraz rekomendowanie koniecznych zmian. 

 Ocena postępów realizacji polityki regionalnej oraz jej skutków 
przestrzennych na podstawie raportów przygotowywanych przez ROT WŁ. 

 Opiniowanie wyników badań, prac i analiz ROT WŁ. 

 Opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki regionalnej  
i innych polityk o oddziaływaniu terytorialnym przygotowanych na poziomie 
krajowym i regionalnym. 

 Współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym WŁ. 

 

 

 



Regionalne Forum Terytorialne WŁ - skład 

W skład Forum wchodzą: 

 Marszałek Województwa Łódzkiego,  

 Członek Zarządu Województwa, 

 członkowie wskazani imiennie spośród: 

- przedstawicieli wybranych jednostek samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego,  

- administracji rządowej,  

- samorządów gospodarczych i zawodowych,  

- jednostek sektora szkolnictwa wyższego i naukowo-badawczego,  

- sektora gospodarczego,  

- instytucji otoczenia biznesu 

- organizacji pozarządowych.  
 

 

 Ogółem Regionalne Forum Terytorialne skupia 45 osób.  





Regionalne Forum Terytorialne WŁ –  
organizacja prac 

 

 

 

Organizację i tryb działania Forum określa Regulamin. 

 Posiedzenie Forum zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub 
jego Zastępcy. 

 Forum zwoływane jest co najmniej raz na kwartał. 

 W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub jego Zastępca 
może zwoływać dodatkowe posiedzenia Forum. 

 Informacje o posiedzeniach przekazywane są w formie pisemnej 
lub elektronicznie, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

 Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga w posiedzeniach 
Forum mogą uczestniczyć, w charakterze doradczym eksperci 
zewnętrzni, bez prawa udziału w głosowaniu. 

 W posiedzeniach Forum mogą uczestniczyć obserwatorzy 
zewnętrzni, bez prawa udziału w głosowaniu.  



Regionalne Forum Terytorialne WŁ –  
udział  w głosowaniu 

 

 

 

 Forum jest uprawnione do wyrażania opinii i rekomendacji, jeżeli  
w pracach Forum uczestniczy co najmniej połowa członków. 

 Opinie i rekomendacje Forum przyjmuje w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. 

 Z posiedzenia Forum sporządza się protokół. 

 Protokoły z posiedzeń Forum przekazywane są Zarządowi. 

 

 

 

Obsługę organizacyjną Forum zapewnia Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego w Łodzi. 



Dziękuję za uwagę 


