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WPROWADZENIE 
 

W dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni 
Pomorzanie)1, kierując go do konsultacji. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego 
spektrum opinii i propozycji partnerów społecznych i gospodarczych na temat zapisów 
zawartych w projekcie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie). 

Konsultacje projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) trwały łącznie 35 dni (od 22 stycznia do 25 lutego 
2018 r.). W okresie trwania procesu konsultacyjnego 2 instytucje skorzystały z możliwości 
wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 14 uwag. Każdy z postulatów został 
dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście logiki interwencji w 
województwie pomorskim. 

Przyjęto założenie, że przesądzenia odnośnie poszczególnych, zgłoszonych propozycji mogą 
przyjmować następujące formy rozstrzygnięcia: 

a) Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie zmiany RPS w zakresie 
aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) we wskazanym brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi; 

b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione  
w projekcie zmiany RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni 
Pomorzanie); 

c) Do rozważenia na dalszym etapie prac – uwaga zostanie rozpatrzona na etapie kolejnego projektu 
RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) lub dotyczy 
szczegółowych kwestii wdrożeniowych i zostanie poddana analizie na etapie tworzenia 
dokumentów uszczegółowiających Program; 

d) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści dokumentu ze względów 
merytorycznych i/lub formalnych; 

e) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne w projekcie RPS 
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), bądź nie dotyczą 
bezpośrednio dokumentu. 

Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z uzasadnieniem znajduje się w Załączniku 1 
niniejszego Raportu. 

                                                           

1 Uchwała nr 50/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 
zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) i skierowania go 
do konsultacji społecznych 
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I.  FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1.  PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS AP 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni 
Pomorzanie) (RPS AP) został przyjęty uchwałą ZWP nr 910/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r.,  
a następnie zmieniony uchwałą ZWP nr 419/41/15 z dnia 14 maja 2015 r. 

W związku uchwałą Nr 793/250/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia „Oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020  
w latach 2013-2016” oraz pkt 3 rozdziału III załącznika nr 1 do uchwały Nr 910/272/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), 
Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego zachodzi 
konieczność aktualizacji Programu. Zmiany w Programie dotyczą w szczególności: 

1) aktualizacji analizy sytuacji w obszarze zatrudnienia, kapitału społecznego i edukacji oraz 
wynikających z niej wniosków ukierunkowujących interwencję Programu, 

2) weryfikacji zakresu interwencji, w tym jej rozszerzenia o działania mające na celu wsparcie 
imigrantów i osób starszych, a także weryfikacji obszarów związanych z oczekiwaniami 
wobec administracji centralnej i Kontraktu Terytorialnego oraz obszarów współpracy 
ponadregionalnej i międzynarodowej, 

3) korekty wskaźników monitorowania, 

4) weryfikacji i korekty zapisów w zakresie systemu realizacji Programu, 

5) aktualizacji opisów zobowiązań SWP oraz przedsięwzięć strategicznych, w tym 
weryfikacji ich statusu zgodnie z przyjętą Oceną realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016, 

6) doprecyzowania zapisów Programu wynikających ze zmian prawnych. 

2.  PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI 

Konsultacje projektu zmiany RPS AP miały dwie formy: bezpośrednią (konferencja) oraz pośrednią 
(pisemną). 

2.1 BEZPOŚREDNIA FORMA KONSULTACJI (KONFERENCJA) 

Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych w zakresie: 

– aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), 

– ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), 

– rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności) 

odbyła się 12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
przy ul. Okopowej 21/27 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego. Wzięły w niej udział 90 osób. 
Prezentacji poszczególnych projektów zmian dokonali: 
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– Adam Krawiec – Dyrektor DES UMWP (w zakresie RPS AP) 

– Marzena Mrozek – Dyrektor DZ UMWP (w zakresie RPS ZdP) 

– Adam Mikołajczyk – Dyrektor DRG UMWP (w zakresie RPS PPK). 

Podczas konferencji nie zgłoszono uwag do projektu zmian RPS AP. 

2.2 POŚREDNIA FORMA KONSULTACJI 

Uzupełnieniem bezpośredniej formy konsultacji społecznych była m.in. strona internetowa 
specjalnie dedykowana projektowi zmian RPS AP, której głównym zadaniem było ułatwienie 
procesu konsultacji (https://strategia2020.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie). Na stronie 
udostępniony był m.in. projekt zmian RPS AP oraz informacja o konferencji konsultacyjnej. 
Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej (na adres  
rps-spoleczenstwo@pomorskie.eu) lub w wersji papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego). 

Dla poprawy efektywności procesu konsultacji, stworzony został formularz konsultacyjny2  
projektu zmian RPS AP (w tym również w wersji interaktywnej on-line), składający się z trzech 
części. Pierwsza część dotyczyła wymogów formalnych związanych z danymi osoby lub instytucji 
zgłaszającej. W drugiej części należało określić zakres zgłaszanych opinii i propozycji, określając 
cel i priorytet, do którego wnosi się propozycje, uwagi lub spostrzeżenia. W trzeciej części 
uczestnicy konsultacji mogli zgłaszać konkretne opinie i propozycje szczegółowych zmian do 
wszystkich części dokumentu projektu zmian RPS AP. Formularz dawał możliwość 
kompleksowego wypowiedzenia się na temat projektu RPS AP, a także ułatwił późniejszą analizę 
zgłaszanych postulatów. 

3.  OBECNOŚĆ PROCESU KONSULTACJI PROJEKTU ZMIAN RPS AP W MEDIACH 

Proces konsultacji społecznych był upowszechniany poprzez specjalnie dedykowaną stronę 
internetową https://strategia2020.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie, a także poprzez 
konferencję. Wszystkie dokumenty związane z procesem tworzenia i konsultacji projektu zmian 
RPS AP były dostępne pod ww. adresem internetowym przez cały okres trwania konsultacji 
społecznych.  

Ogłoszenia na temat konsultacji projektu zmian RPS AP zostały opublikowane w prasie o zasięgu 
regionalnym3 w dniu 22 stycznia 2018 r., a także na dedykowanej stronie internetowej.  

                                                           

2 Formularz konsultacyjny stanowi Załącznik 2. 
3 „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” 
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II. GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Niniejszy rozdział stanowi syntezę uwag, propozycji i spostrzeżeń zgłoszonych do projektu 
zmian RPS AP w ramach konsultacji społecznych zarówno w trakcie konferencji, jak i 
zgłoszonych pisemnie oraz w formie on-line. 

Zgłaszane uwagi miały bardzo zróżnicowany charakter. Większość z nich przyjęła formę 
konkretnych zmian zapisów lub sformułowań w odniesieniu do poszczególnych części projektu 
zmian RPS AP. Zdarzały się również uwagi natury ogólnej odnoszące się do problematyki 
proponowanej w dokumencie. 

Wykaz zgłoszonych uwag/propozycji modyfikacji Projektu wraz z informacją na temat podjętej 
decyzji i jej uzasadnienia, co do uwzględnienia danego wniosku, znajduje się w Załączniku 1. 
Kolejność przedstawianych uwag i propozycji nie ma charakteru wartościującego. Większość  
z przedstawionych w tabeli (Załącznik 1) postulatów została przytoczona w oryginalnym zapisie. 

Zgłoszone uwagi miały charakter ogólny i dotyczyły zwłaszcza uszczegółowienia zapisów 
diagnozy, w mniejszym zaś stopniu sugerowały konkretne propozycje zmian w zakresie 
interwencji. Zakres interwencji zawarty w projekcie zmiany RPS AP, z uwagi na jego charakter, 
zdefiniowany został na dużym stopniu ogólności. Z kolei zakres zgłoszonych uwag ma charakter 
szczegółowych propozycji zapisów, które mieszczą się w zakresie interwencji RPS AP. 
Zgłoszono również propozycje doprecyzowania zapisów w zakresie wykraczającym poza ramy 
RPS AP, np. dotyczące działań związanych z egzekwowaniem prawa pracy od pracodawców,   
stosowanymi przez nich formami umów, respektowania prawa pracy i praw człowieka, czy 
rozwoju sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z przyczyn obiektywnych wnioski 
takie zostały rozpatrzone negatywnie. 

Pozytywnie odniesiono się do propozycji uogólnienia dotyczącego zapisów w kwestii opieki nad 
osobami zależnymi. 

III. REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN RPS AP 

Nie rekomenduje się zmian w zakresie interwencji projektu zmiany RPS AP. 

 


