
 
Załącznik nr 2 do „ Raportu z konsultacji społecznych RPS AKT” 

 

 
Sprawozdanie z przebiegu konferencji inaugurującej  

 
 
 
Uczestnicy: Przedstawiciele lokalnych samorządów 

subregionu, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznych, 
przedstawiciele podmiotów działających w 
obszarze edukacji, turystyki, służby zdrowia, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracodawców, osoby prywatne. 

Liczba uczestników: 313 
Termin: 19 kwietnia 2013 r. 
Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

AMBEREXPO w Gdańsku 
Załączniki:  − program konferencji 

− lista obecności 
− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 
1. Przebieg konferencji 
 
W dniu 19 kwietnia br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku 
odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje społeczne 6 projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych. W konferencji wzięło udział ponad 330 osób, w tym przedstawiciele samorządów 
terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i 
organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa oraz dziennikarze i osoby prywatne.  
Na pierwszą część konferencji złożyły się prezentacje: Mieczysława Struka, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, który przedstawił nową koncepcję programowania rozwoju w 
województwie pomorskim, a także ogólne założenia Zintegrowanych Porozumień 
Terytorialnych. Następnie Kierownicy poszczególnych Regionalnych Programów Strategicznych  
zaprezentowali projekty dokumentów a na koniec Jan Szymański, dyrektor Departamentu 
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówił 
system identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do RPS-ów z uwzględnieniem perspektywy 
finansowej 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 – program spotkania 
 

Ramowy program konferencji inauguracyjnej konsultacje społeczne 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych 

Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2013 r., godzina 11.00 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO 

ul. Żaglowa 11 
 

11.00 – 11.30 Otwarcie konferencji – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa 
Pomorskiego 
 
11.30 – 13.00 Regionalne Programy Strategiczne w zakresie: 
 
- rozwoju gospodarczego - Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Władysław Zawistowski, Dyrektor 
Departamentu Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- ochrony zdrowia – Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- transportu – Michał Górski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- energetyki i środowiska – Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 
13.00 – 13.15 Project pipeline jako instrument rozwoju regionalnego w 
perspektywie 2014-2020 – Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 
13.15 – 13.45 Przerwa kawowa 
 
13.45 – 15.00 Dyskusja 
 
15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji –Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 2 - dokumentacja fotograficzna 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sprawozdanie z przebiegu konferencji w Subregionie Słupskim 

 
 
 
Uczestnicy: Przedstawiciele lokalnych samorządów 

subregionu, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznych, 
przedstawiciele podmiotów działających w 
obszarze edukacji, turystyki, służby zdrowia, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracodawców, osoby prywatne. 

Liczba uczestników: 111 
Termin: 10 maja 2013 r. 
Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny,  

ul Portowa 13B 
Załączniki:  − program konferencji 

− lista obecności 
− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 
1. Przebieg konferencji 

 
Przewodniczący Subregionu Słupskiego, Sławomir Ziemianowicz przywitał uczestników 
konferencji reprezentujących lokalne samorządy subregionu, uczelnie wyższe, instytucje edukacji, 
sportu, turystyki, zdrowia i polityki społecznej oraz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i 
osoby prywatne. 
 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Czesław Elzanowski w imieniu Zarządu 
Województwa Pomorskiego podziękował zgromadzonym za przybycie na konferencję oraz 
przybliżył jej zakres tematyczny. Pan Elzanowski podkreślił znaczenie Regionalnych Programów 
Strategicznych w osiąganiu celów, jakie określone zostały w Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 oraz dla kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracając jednocześnie uwagę, iż przyjęta w strategii formuła 
prowadzenia działań mających na celu rozwój województwa  oparta jest na selektywności i 
koncentracji wybranych działań, a także na współpracy podmiotów publicznych, prywatnych i 
społecznych oraz dążeniu do trwałości uzyskanych efektów. Pan Elzanowski zaprosił 
uczestników konferencji do czynnego udziału w dyskusji i zgłaszania uwag i propozycji zmian. 
 
Gospodarz Słupskiego Inkubatora Technologicznego, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Pan 
Mirosław Kamiński, witając zgromadzonych, podziękował Marszałkowi Województwa 
Pomorskiego za umożliwienie organizacji konferencji w właśnie w tym obiekcie oraz podkreślił, 
duże znaczenie nowego okresu finansowania, w tym wsparcia finansowego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla dalszego rozwoju subregionu i samego miasta Słupska 
związanego m. in. z realizacją nowych pomysłów w zakresie rozwoju innowacji. Kończąc, Pan 
Kamiński zaprosił gości do zapoznania się z obiektem Inkubatora, jego ofertą i rozwiązaniami 
technologicznymi, a także życzył wszystkim konstruktywnej dyskusji, wyrażając jednocześnie 
nadzieję na uwzględnienie i pozytywne rozstrzygnięcia przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego dla zgłoszonych w trakcie spotkania uwag.  
 



Z zasadami udziału w konsultacjach społecznych projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych zebranych zapoznał przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego  
i Przestrzennego UMWP, Adam Mikołajczyk. 
 
Projekty Regionalnych Programów Strategicznych prezentowali kolejno: 
− Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego  UMWP  

w zakresie rozwoju gospodarczego, 
− Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP w zakresie 

aktywności zawodowej i społecznej, 
− Bożena Murańska, Departament Turystyki, UMWP w zakresie atrakcyjności kulturalnej  

i turystycznej’ 
− Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia UMWP w zakresie ochrony 

zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan. 
 
Dalszą część spotkania poświęcona została dyskusji, w trakcie której uczestnicy mogli zgłaszać 
uwagi do przedstawionych projektów Regionalnych Programów Strategicznych oraz ewentualne 
propozycje zapisów. 
 
W ramach konsultacji Starosta Słupski, Sławomir Ziemianowicz przekazał kierownikom 
Regionalnych Programów Strategicznych pismo posła na Sejm, Zbigniewa Konwińskiego będące 
efektem jego konsultacji ze społecznością Słupska i zawierające szereg postulatów do 
rozpatrzenia w trybie konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych (wyszczególnienie w punkcie Pozostałe postulaty). 
 
Podsumowania konferencji dokonał konferencji dokonał Starosta Słupski, Stanisław 
Ziemianowicz, zapraszając jednocześnie uczestników spotkania do udziału w kolejnych 
konferencjach poświęconych konsultacjom projektów RPS. 
 
Za aktywny udział w konferencji i przedstawione uwagi podziękował również członek Zarządu 
Województwa pomorskiego, Czesław Elzanowski. 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 

Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 

uwagi 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej  
− Diagnoza,  
− Cele szczegółowe, 

priorytety, działania 

Propozycja dodania zapisów w 
diagnozie i części projekcyjnej 
dotyczących inicjatyw 
prywatnych w obszarze 
turystyki i możliwości ich 
wsparcia (wpisanie ich z 
podaniem nazwy). 
 
 
(Wiktor Tyburski, Starosta 
Powiatu Lęborskiego) 

Miejsca wypoczynku, które 
powstały z Inicjatywy 
prywatnych przedsiębiorców 
typu: Park Jurajski w Łebie, 
Sea Park w Sarbsku, Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku, które nie 
bazują bezpośrednio na 
zasobach kulturowych, 
przyrodniczych, czy 
etnograficznych, a które 
mimo to są licznie 
odwiedzane przez turystów 



(kilkadziesiąt tysięcy wejść 
rocznie), są rentowne i 
sprzyjają tworzeniu miejsc 
pracy.  

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej  
− Diagnoza,  

 

Propozycja dodania zapisów w 
diagnozie i części projekcyjnej 
dotyczących inicjatyw 
prywatnych w obszarze 
turystyki i możliwości ich 
wsparcia (wpisanie ich z 
podaniem nazwy). 
 
(Marek Król, Dom Pomocy 
Społecznej w Machowinku) 

Poparcie dla propozycji 
Starosty Lęborskiego w 
zakresie wskazania w 
diagnozie RPS inicjatyw 
prywatnych z obszaru kultury, 
tj. koncert w Dolinie Charloty. 

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 
 
RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej 
− System realizacji – 

Koordynacja 
Programu z 
pozostałymi RPS 

Pytanie o kompatybilność 
założeń wskazanych RPS z 
pozostałymi RPS, np. w 
zakresie transportu 
 
 
(Piotr Wczółkowski, Radny 
Powiatu Słupskiego) 

W obszarze rozwoju 
gospodarczego oraz turystyki, 
która jest jego elementem 
podstawowe znaczenie ma 
dostępność komunikacyjna i 
transport. 

 RPS z zakresie 
aktywności społecznej i 
zawodowej, 
 
RPS w zakresie ochrony 
zdrowia  

Propozycja rozważenia 
wprowadzenia zapisów w RPS 
umożliwiających realizację 
działań w zakresie wsparcia 
sektora pomocy społecznej, w 
tym osób niepełnosprawnych 
 
(Marek Król, Dom Pomocy 
Społecznej w Machowinku) 

W nowym okresie 
programowania powinny 
znaleźć się środki, 
umożliwiające domom 
pomocy społecznych, 
wykorzystującym walory 
geograficzne związane z 
miejscem usytuowania, 
wprowadzenie do swojej 
oferty usług z zakresu 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Popyt na 
tego typu usługi jest duży, a 
ich brak stanowi w dalszym 
ciągu barierę dla osób 
niepełnosprawnych w tym 
zakresie. 

 

3. Szczegółowe propozycje zmian 
 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 

Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 

uwagi 

Strona Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 

26 
Propozycja rozszerzenia 
zakresu interwencji poprzez 

W związku z 
wycofaniem się 



realizację działania dotyczącego 
zaprojektowania Centrum 
Energii Jądrowej (w kontekście 
projektowanej inwestycji) 
 
(Wiktor Tyburski, Starosta Powiatu 
Lęborskiego) 

inwestorów 
polskich, wydobycie 
gazu łupkowego 
staje się kwestią 
coraz bardziej 
wątpliwą. Czy nie 
warto więc 
rozważyć 
możliwości 
powstania centrum 
energii jądrowej. 

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej 
 

24 

Propozycja rozszerzenia 
zakresu interwencji o nowe 
typy przedsięwzięć: 
− wykorzystanie koryta rzeki 

Słupi, w tym budowa 
elementów infrastruktury 
turystycznej, 

− budowa szlaku rowerowego 
R10, 

− przedłużenie morskiego 
szlaku kajakowego (od Ustki 
do Gdańska) przy 
wykorzystaniu już 
istniejącego odcina na trasie 
Łeba-Gdańsk. 

 
 
(Piotr Wczółkowski, Radny 
Powiatu Słupskiego) 

Priorytetami w 
rozwoju turystyki 
powinny być 
projekty liniowe 
angażujące 
współpracę wielu 
samorządów, co jest 
bardziej efektywną 
formą pozyskania i 
wykorzystania 
środków unijnych. 
Proponowane 
działania wiąż się z 
pozytywnym 
wpływem na 
ochronę zdrowia i 
aktywny 
wypoczynek 
mieszkańców 
regionu. 

 

4. Pozostałe postulaty 
 
1) Monika Zajkowska, Rektor Hanzeatyckiej Szkoły Zawodowej w Słupsku – wyraziła  Poparcie 

dla zapisów RPS w zakresie współpracy gospodarki ze szkolnictwem wyższym. Niemożliwy 
jest rozwój gospodarczy bez współpracy ze szkołami wyższymi, które są  
w stanie dopasować się do zmian rynkowych. Szkoła wyższa powinna stawiać na współpracę 
z klastrami. 

2) Marek Biernacki, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego odniósł się do uwag 
dotyczących: 
− inicjatywy powołania Centrum Energii Jądrowej – wskazując na realne zapotrzebowanie 

kraju na moce dyspozycyjne, poddał w wątpliwość realizację tego typu inicjatywy w 
regionie. Zwrócił uwagę, że w tym zakresie muszą zapaść jednoznaczne decyzje na 
szczeblu centralnym, od których uzależnione będą inne, np. związane z uruchamianiem 
odpowiednich kierunków kształcenia; 

− promocji inicjatyw komercyjnych w obszarze turystyki i kultury - wyraził przekonanie, że 
przedsiębiorcy/osoby prywatne nie oczekują wsparcia ekonomicznego, które  
w znaczący sposób mogłyby zaburzyć wolną konkurencję i prowadzić do daleko idącej 
interwencji publicznej. Zdaniem pana Biernackiego zaangażowanie podmiotów 
prywatnych w tego typu przedsięwzięcia, które niewątpliwie mają na celu sukces 



komercyjny, przyczynia się jednak do tworzenia oferty kulturalno-turystycznej całego 
regionu. Samorząd Województwa Pomorskiego powinien korzystać z ich dokonań 
promując województwo. Poparcie dla tego typu działalności oraz dostrzeżenie 
zaangażowanych w ich realizację ludzi daje szansę na rozwój partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

3) Jerzy Barzowski, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – podkreślił, jak ważnym  
i kluczowym zadaniem jest rozwój regionalny i tworzenie strategii regionu.  
Zwrócił uwagę, iż jednym z najważniejszych problemów województwa jest skala bezrobocia. 
Wskazał, iż należy poszukiwać rozwiązań właściwych dla obszarów  
o najwyższej stopie bezrobocia, takich które nie będą skoncentrowane głównie w części 
trójmiejskiej.  Wyraził nadzieję, że uwagi przedstawione w tym zakresie w toku konsultacji 
zostaną uwzględnione. Podkreślił też, że są w województwie gminy, które mają problemy 
finansowe. Nie wiadomym jest, jak będzie wyglądała ich kondycja budżetowa w kolejnych 
latach, co może uniemożliwić realizację proponowanych w RPS rozwiązań.  
Zwrócił także uwagę, iż istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju województwa jest 
partnerstwo publiczno-prywatne, którego brak w naszym regionie oraz integracja 
samorządów, która daje szanse na porozumienie choćby, co do kształtu tworzonych 
projektów. W kwestii proponowanych rozwiązań energetycznych wyraził opinię, iż 
rozstrzygnięcia na szczeblu centralnym powinny się dokonać jak najszybciej, gdyż od nich 
uzależniony będzie rozwój innych gałęzi przemysłu energetycznego. 

4) Ryszard Stus, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 
zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej stanu realizacji oraz powodów 
ewentualnych niezrealizowanych założeń dotychczasowej edycji programu „Zdrowie dla 
Pomorzan”.  

 
Postulaty zgłoszone przez Posła na Sejm, Zbigniewa Konwińskiego za pośrednictwem Starosty 
Słupskiego, Sławomira Ziemianowicza: 
1. Droga ekspresowa nr 6 Szczecin-Gdańsk i powiązanie z drogą ekspresową nr 7  

i autostradą A1, 
2. Droga ekspresowa nr S21 (obecna DK 21)/S11 – przedłużenie drogi krajowej nr 11 łączącej 

Śląsk, centrum kraju z wybrzeżem środkowym, ważna dla ruchu turystycznego, 
3. budowa obwodnic Miastka i Białego Boru, także mniejszych miejscowości, w celu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu, 
4. Remonty dróg wojewódzkich: nr 203, 209, 210, 211, 213 – do wymaganej szerokości jezdni 

7m, mosty, przepusty, rowy i odwodnienia, 
5. linia kolejowa doprowadzona do standardu linii magistralnej, 
6. budowa filharmonii w Słupsku, 
7. utworzenie uniwersytetu słupskiego oraz wsparcie szkolnictwa wyższego,  

tj. wzmocnienie bazy naukowej, kształcenie wyspecjalizowanej kadry, 
8. budowa tunelu pod torami z dworca PKP na Zatorze, 
9. budowa hali widowiskowo-sportowej na 20 tys. Miejsc, 
10. budowa basenów i boisk przy szkołach oraz remont obiektów i klubów sportowych, 
11. budowa w mieście placów zabaw i gier, 
12. budowa herbaciarni /z fortepianem/ za pomnikiem Fryderyka Chopina przy ul. Kilińskiego 

w Słupsku, 
13. budowa drogi ekspresowej nr 6 Szczecin-Gdańsk, 
14. podniesienie standardu drogi kolejowej Słupsk-Gdynia, budowa drugiego toru  

i rewitalizacja trasy, 
15. budowa ścieżki rowerowej do Ustki i Krzyni, 
16. uruchomienie lotniska w Redzikowie, 
17. przebudowa dróg powiatowych: Słupsk-Postomino/Darłowo, Słupsk-Kępice, 



18. kompleksowa modernizacja linii kolejowej 405 Ustka-Szczecinek, 
19. modernizacja linii kolejowej 212 Bytów-Słupsk – zastępczo utworzenie na niej kolei 

drezynowej, 
20. wsparcie komunikacji autobusowej, by dojeżdżała do najdalszych zakątków miejscowości w 

regionie, 
21. zaprzestanie budowy słupskiego Aquaparku, 
22. zmniejszenie ceny biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 – program spotkania 

 

 

Program konferencji w subregionie Słupskim 
 

w ramach konsultacji społecznych  
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 
 

Słupsk, dnia 10 maja 2013 r., godz. 11.00 
Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B 

 
 
 
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji – Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski – Przewodniczący Subregionu 

Słupskiego 
 
11.15 – 11.35 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego   
 
11.35 – 11.40 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych 
 
11.40 – 12.30 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

− rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji  
i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Bożena Murańska, Departament Turystyki, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, 
Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
12.30 – 12.45 Przerwa 
 
12.45 – 14.15  Dyskusja 
 
14.15 Podsumowanie konferencji - Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski – Przewodniczący 

Subregionu Słupskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 2 - dokumentacja fotograficzna 

 

        

 

            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

 

     

 



 

 
Sprawozdanie z przebiegu konferencji w Subregionie Południowym 

 
 
 
Uczestnicy: Przedstawiciele lokalnych samorządów 

subregionu, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznych, 
przedstawiciele podmiotów działających w 
obszarze edukacji, turystyki, służby zdrowia, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracodawców, osoby prywatne. 

Liczba uczestników:  50 
Termin: 20 maja 2013 r. 
Miejsce: Powiatowej Bursa Szkolna w Człuchowie 
Załączniki:  − program konferencji 

− lista obecności 
− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 

1. Przebieg konferencji 
 
W Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie w dniu 20 maja 2013 r. odbyła się druga 
konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych Projektów 
Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie:  
 
- rozwoju gospodarczego  
- aktywności zawodowej i społecznej  
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej  
- ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan.  

W konferencji wzięło udział blisko 50 osób, w tym głównie przedstawicieli samorządów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, a także przedsiębiorcy i osoby 
prywatne. Wszystkich zgromadzonych powitał Aleksander Gappa – Starosta Człuchowski, 
Przewodniczący Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego oraz Hanna Zych-Cisoń – 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Na pierwszą część debaty złożyły się cztery 
prezentacje poszczególnych RPS-ów.  
 
Projekty Regionalnych Programów Strategicznych prezentowali kolejno: 
− Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego  UMWP,   

RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, 
− Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP, RPS w zakresie 

aktywności zawodowej i społecznej, 
− Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP, RPS w zakresie atrakcyjności 

kulturalnej i turystycznej, 
− Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia UMWP, RPS w zakresie 

ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan. 
 
Po przerwie, odbyła się dyskusja dotycząca Projektów Regionalnych Programów Strategicznych 



oraz kierunków rozwoju subregionu południowego do roku 2020. Głos zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze 
do rozwoju gospodarczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz aktywności zawodowej i 
społecznej. Zwrócono uwagę na istniejące dysproporcje pomiędzy obszarem metropolitalnym a 
pozostałymi subregionami oraz brakami w zapisami, które mogłyby zniwelować w przyszłości te 
dysproporcje.  
 
Kierownicy poszczególnych RPS udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania z zaznaczeniem. 
Podkreślili również potrzebę pisemnego sformułowania uwag w formularzu konsultacyjnym, 
mailowo lub na adres Urzędu Marszałkowskiego. Przekazali uczestnikom spotkania, że 
wspomniany formularz konsultacyjny znajduje się na stronie dedykowanej poszczególnym 
programom strategicznym.  
 
Podsumowania konferencji dokonał konferencji dokonał Aleksander Gappa – Starosta 
Człuchowski, Przewodniczący Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego zapraszając 
jednocześnie uczestników spotkania do udziału w kolejnych konferencjach poświęconych 
konsultacjom projektów RPS. 
 
Za aktywny udział w konferencji i przedstawione uwagi podziękowała również oraz Hanna Zych-
Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. 
 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 

Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 

uwagi 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej  
 
− Cele szczegółowe, 

priorytety, działania 

Propozycja dodania w OSI- 
Chojnicko-Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, oraz dopisania 
w przedsięwzięciach 
strategicznych – kaszubskiej 
Marszruty etap II.  
 
(Marek Szczepański, Powiat 
Chojnicki) 

 

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 
 
− Cele szczegółowe, 

priorytety, działania 
-    system realizacji  
 

Uzupełnienie OSI i ZPT o 
obszar  Chojnicko-
Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
 
 
(Marek Szczepański, Powiat 
Chojnicki) 

 

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 
 
-Cele szczegółowe, 

Uzupełnienie OSI i ZPT o 
obszar  Chojnicko-
Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

 



priorytety, działania 
-system realizacji  
 

 
(Krzysztof Gierszewski, Gmina 
Brusy) 

 RPS z zakresie 
aktywności społecznej i 
zawodowej, 
 
Cele szczegółowe, 
priorytety, działania 
 

Prośba o wyjaśnienie podziału 
kwot finansowych w RPS. 
 
(Marek Szczepański, Powiat 
Chojnicki) 

 

 
3. Szczegółowe propozycje zmian 
 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 

Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 

uwagi 

Strona Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

     
     

 
 
4. Pozostałe postulaty 
 
1. Pani Zdzisława Hołubowska ( Fundacja LGD „Naszyjnik Północy”), poprosiła o wyjaśnienie 
w jaki sposób planuje się współpracę RPS ASZ i RPS RG z programami unijnymi ( RPO WP, 
EFS, PROW).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 - Program konferencji 
 
 

Program konferencji w subregionie Południowym  
 

w ramach konsultacji społecznych  
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 
 

Człuchów, dnia 20 maja 2013 r., godz. 11.00 
Powiatowa Bursa Szkolna, ul. Koszalińska 2b 

 
 
 
 
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji – Aleksander Gappa – Starosta Człuchowski, Przewodniczący 

Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
 
11.15 – 11.35 Wystąpienie Hanna Zych-Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
 
11.35 – 11.40 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych 
 
11.40 – 12.30 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

− rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 
Edukacji  
i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik 
Referatu, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
12.30 – 12.45 Przerwa 
 
12.45 – 14.15  Dyskusja 
 
14.15 Podsumowanie konferencji - Aleksander Gappa – Starosta Człuchowski, 

Przewodniczący Południowego Subregionalnego Zespołu Roboczego 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Załącznik  nr 2  - dokumentacja fotograficzna 

 

         

 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie z konferencji w subregionie nadwiślańskim w ramach konsultacji społecznych 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych  

 
Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, 

uczelni, organizacji pozarządowych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, 
sejmiku województwa oraz dziennikarze i 
osoby prywatne 

Liczba uczestników: Około 60 
Termin: 23 maja 2013 r. 
Miejsce: Kwidzyn, Starostwo Powiatowe sala obrad, ul. 

Kościuszki 29b 
Załączniki: - program konferencji 

- dokumentacja fotograficzna 
 
1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu 23 maja 2013 r. W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b w sali 
obrad odbyła się konferencja subregionu Nadwiślańskiego, organizowana w ramach konsultacji 
społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych. W konferencji wzięło udział 
około 60 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, 
instytucji publicznych, organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa, a także 
przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby prywatne.  Konferencje o godzinie 11.00 otworzył Pan 
Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki, Przewodniczący Subregionu Nadwiślańskiego oraz 
przywitał zebranych uczestników następnie wystąpił  Pan Czesław Elzanowski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego. Zasady przeprowadzania konsultacji Społecznych  przedstawił 
Bartosz Kozicki, główny specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Na pierwszą część spotkania złożyły się 
cztery prezentacje Regionalnych Programów Strategicznych w  zakresie: 
- rozwoju gospodarczego – referował Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- aktywności zawodowej i społecznej – referowała Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Bożena Murańska, Kierownik Referatu, 
Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu 
Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Po przerwie, odbyła się dyskusja dotycząca projektów Regionalnych Programów Strategicznych  

W toku przeprowadzonych konsultacji, głos w dyskusji zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele Senatu RP, samorządów terytorialnych, a także reprezentanci organizacji 
pozarządowych, środowisk biznesowych i osoby prywatne. W trakcie dyskusji zgłoszono m. in.  
uwagi dot. Zdrowia dla Pomorzan,  

- włączeniu do RPS także podmiotów leczniczych innych niż tylko podległe samorządowi 
województwa,  
- zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych przed zbadaniem poziomu jakości 
udzielanych świadczeń, 
-  standaryzacji bazy leczniczej, oraz alokacji  środków na ochronę zdrowia w 
Województwie Pomorskim, 
- włączenia szpitali powiatowych  do bazy szpitali marszałkowskich, 
- konieczność kształcenia lekarzy w specjalizacjach deficytowych, oraz zwiększenia liczby   



 lekarzy na mieszkańca. 
- wprowadzenie zarządzania siecią  szpitali przez  jeden podmiot, 
- problem braku profesjonalnej kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, 

Z zakresu aktywności zawodowej i społecznej zgłoszono następujące uwagi: 
-  ustalenie sposobu funkcjonowania i finansowania Centrów Organizacji Pozarządowych oraz 
standaryzacji ich działań. 
Z zakresu aktywności kulturalnej i turystycznej: 
- wpisanie  do RPS AKiT przedsięwzięcie strategiczne dot. zagospodarowania obiektów na 
międzynarodowym Szlaku Zamków Gotyckich. 
Z zakresu rozwoju gospodarczego: 
-  promowanie przedsiębiorczości, rozwinięcie innowacyjności poszczególnych działań, 
-  brak kampanii społecznej na temat odnawialnych źródeł energii, 
-  większe wsparcie mikroprzedsiębiorczości. 

 
Na zakończenie konferencji Pan Leszek Burczyk, Starosta Kwidzyński dokonał jej 

podsumowania a następnie Pan Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego podziękował obecnym za udział w konferencji. 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
Nie zgłoszono  
3. Szczegółowe propozycje zmian 
Nie zgłoszono 
 
4. Inne postulaty 
Nie zgłoszono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 – program spotkania 
 

Program konferencji w subregionie Nadwiślańskim 
w ramach konsultacji społecznych Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 
- rozwoju gospodarczego 

- aktywności zawodowej i społecznej 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

- ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
 

Kwidzyn, dnia 23 maja 2013 r., 
11.00 - 15.00 

 
 

10.00 – 11.00 rejestracja uczestników 
 
11.00-11.15 otwarcie konferencji - Leszek Burczyk Starosta Starogardzki - Przewodniczący 
Subregionu Nadwiślańskiego 
 
11.15 - 11.25 Powitanie uczestników konferencji - Jerzy Goździk, Starosta Kwidzyński 
 
11.25 - 11.45 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego 
 
11.45 - 11.50 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych Bartosz Kozicki Departament 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
 
11.50 - 12.45 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 
 
- rozwoju gospodarczego - Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- aktywności zawodowej i społecznej - Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i 
Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej - Bożena  Murańska Departament Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
- ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan - Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu Zdrowia 
Publicznego, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 
12.45 -13.00 Przerwa 
 
13.00 - 15.00 Dyskusja 
 
15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencji - Leszek Burczyk Starosta Starogardzki - 
Przewodniczący Subregionu Nadwiślańskiego 
 
 

 
 
 
 



 
 
Załącznik  2  - dokumentacja fotograficzna 
 
 

   

   

   

 
 



 
 

Sprawozdanie z konferencji w subregionie metropolitarnym w ramach konsultacji społecznych 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych. 

 
Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, 

uczelni, organizacji pozarządowych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, 
sejmiku województwa oraz dziennikarze i 
osoby prywatne 

Liczba uczestników: Około 80 
Termin: 24maja 2013 r. 
Miejsce: Sopot, Państwowa Galeria Sztuki (Dom 

Zdrojowy), Plac Zdrojowy 2  
Załączniki: - program konferencji 

- Dokumentacja fotograficzna 
 
1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu 24 maja 2013 r. w Państwowej Galerii Sztuki (Dom Zdrojowy) przy Placu 
Zdrojowym 2 w Sopocie odbyła się konferencja subregionu Metropolitarnego, organizowana w 
ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych. W 
konferencji wzięło udział około 80 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organizacji przedsiębiorców, sejmiku 
województwa, a także przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby prywatne.  Konferencje o godzinie 
10.00 otworzył Pan Bartosz Piotrusiewicz, Wiceprezydent Sopotu- po przywitaniu zebranych 
uczestników, wystąpił  Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. 
Zasady przeprowadzania konsultacji Społecznych  przedstawił Pan Adam Mikołajczyk, 
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Na pierwszą część spotkania złożyły się cztery prezentacje projektów Regionalnych 
Programów Strategicznych w  zakresie: 
- rozwoju gospodarczego – referował Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- aktywności zawodowej i społecznej – referowała Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu 
Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu 
Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
Po przerwie, odbyła się dyskusja dotycząca projektów Regionalnych Programów Strategicznych  

W toku przeprowadzonych konsultacji, głos w dyskusji zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych i naukowych.  

- Pan Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska poruszył problem małych 
środków finansowych przeznaczonych na realizację obywatelskich inicjatyw kulturalnych w 
Województwie Pomorskim w kontekście dużych środków na wzmacnianie kapitału społecznego 
województwa.  

- Pani  Jolanta Kruk -  Caritas Archidiecezji Gdańskiej zgłosiła uwagę o wpisanie do RPS 
Aktywności Zawodowej i Społecznej w ramach działania 1.1.2 przedsięwzięcia strategicznego „ 
Model Szkoła Drugiej Szansy-Innowacyjny model kształcenia zawodowego i społecznego dla 
młodzieży w wieku 18-25 lat, która znajduje się poza systemem edukacji i pozostaje bez 
zatrudnienia”; oraz postulat, dotyczący uzupełnieniu kryteriów strategicznych o „wykorzystanie 



produktów finalnych projektów innowacyjnych, realizowanych w ramach PO KL w granicach 
województwa pomorskiego” 

- Pan Alan Aleksandrowicz z Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, poprosił o 
wyjaśnienie  

a) w zakresie RPS AKT: dlaczego w Kluczowych Partnerach zawężono przedsiębiorców 
do MŚP 

b) w zakresie RPS AZS: czy w ramach działania 1.4.1 przewidziano działania dla nowych 
szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne 

- Pan Jacek Soltys z Politechniki Gdańskiej postulował  
a) w zakresie RPS RG o dodanie przedsięwzięć: wspierających tworzenie atrakcyjnych 

terenów inwestycyjnych na peryferyjnych częściach województwa; wspierających rozwój 
instytucji, zajmujących się transferem wiedzy między nauką a gospodarką. 

b) w zakresie RPS AKT o dodanie przedsięwzięcia wspierającego  rewitalizację i 
kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.  
Na zakończenie konferencji Pan Józef Reszke, Starosta Wejherowski a następnie Pan Wiesław 
Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego dokonali jej podsumowania i 
podziękowali obecnym za udział w konferencji. 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
Lp. Element projektu 

Regionalnego Programu 
Strategicznego do którego 
zgłoszono uwagi1 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

1. Realizacja RPS AKT Zwiększenie środków 
finansowych na 
realizację 
obywatelskich 
inicjatyw kulturalnych 
 

Niedostateczna 
alokacja środków 

2. Cele RPS AKT Usunięcie zapisu MŚP MŚP mogą nie mieć 
odpowiednich 
funduszy na np. wkład 
własny projektu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Możliwe opcje: Diagnoza, Wyzwania, Cele, Realizacja  



 
 
 
3. Szczegółowe propozycje zmian 
Lp. Osoba podmiot 

zgłaszający 
Element projektu 
regionalnego 
programu 
strategicznego 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

1. Jolanta Kruk -  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

RPS Aktywności 
Zawodowej i 
Społecznej  
Działanie 1.1.2 

Wpisanie 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Model Szkoła 
Drugiej Szansy-
Innowacyjny model 
kształcenia 
zawodowego i 
społecznego dla 
młodzieży w wieku 
18-25 lat, która 
znajduje się poza 
systemem edukacji i 
pozostaje bez 
zatrudnienia” 

Projekt jest 
realizowany, ale 
warto go wspierać 
gdyż ten 
wypracowany model 
wspiera obszar 
młodych 
bezrobotnych osób  

2. Jolanta Kruk -  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

RPS Aktywności 
Zawodowej i 
Społecznej  
Kryteria 
strategiczne 
 

Uzupełnić o 
„wykorzystanie 
produktów 
finalnych projektów 
innowacyjnych, 
realizowanych w 
ramach PO KL w 
granicach 
województwa 
pomorskiego” 
 

Powinniśmy 
korzystać z tego co 
mamy już 
wypracowane 

3. Alan Aleksandrowicz - 
Gdańska Agencja 
Rozwoju 
Gospodarczego 

RPS AKT 
Kluczowi 
partnerzy 

Usunięcie zapisu 
MŚP  

Jest to niepotrzebne 
zawężanie  

4. Jacek Soltys –
Politechnika Gdańska 

RPS  RG i RPS 
AKT  
Przedsięwzięcia 
strategiczne  

dodanie 
przedsięwzięć:  
wspierających  
rewitalizację i 
kreowanie 
atrakcyjnych 
przestrzeni 
publicznych; 
wspierających 
tworzenie 
atrakcyjnych 
terenów 
inwestycyjnych na 

Do tej pory nie  
wytworzono 
wsparcia dla 
instytucji 
pośredniczących 
miedzy gospodarką i 
nauką.  
 
Rozwój 
gospodarczy 
terenów 
peryferyjnych, 
pozwoli na ich 



peryferyjnych 
częściach 
województwa; 
wspierających 
rozwój instytucji, 
zajmujących się 
transferem wiedzy 
między nauką a 
gospodarką. 

przetrwanie.  

5. Alan Aleksandrowicz - 
Gdańska Agencja 
Rozwoju 
Gospodarczego 

RPS AZS 
Działanie 1.4.1 

Uwzględnić 
działania dla 
nowych szkół 
ponadgimnazjalnych 
prowadzonych 
przez podmioty 
niepubliczne 
 

Należy odbudować 
system zawodowego 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 
( technika) 

 
 
4. Inne postulaty 
1. Andrzej Chaberka –Prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Gudzowate-  być 
pierwszym województwem w Polsce, które będzie skutecznie leczyć chorych stwardnienie 
gudzowate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik  1 - program konferencji 
 

Program konferencji w subregionie Metropolitarnym 
 

w ramach konsultacji społecznych  
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 
 

Sopot, dnia 24 maja 2013 r., godz. 10.00 
Państwowa Galerii Sztuki (Dom Zdrojowy), Plac Zdrojowy 2  

 
 
 
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 

Przewodniczący Subregionu Metropolitalnego, Przewodniczący Komisji GOM ds. strategii 
 
10.15 – 10.35 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego   
 
 
10.35 – 10.40 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych 
 
11.40 – 12.30 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

− rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 
Edukacji  
i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik 
Referatu, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
12.30 – 12.45 Przerwa 
 
12.45 – 14.15  Dyskusja 
 
14.15 Podsumowanie konferencji - Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 

Przewodniczący Subregionu Metropolitalnego, Przewodniczący Komisji GOM ds. strategii 
 
 
 
 



 
Załącznik  nr 2  - dokumentacja fotograficzna 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji podsumowującej konsultacje społeczne  
 

 
 
Uczestnicy: Przedstawiciele lokalnych samorządów 

subregionu, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznych, 
przedstawiciele podmiotów działających w 
obszarze edukacji, turystyki, służby zdrowia, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracodawców, osoby prywatne. 

Liczba uczestników: 117 osób 
Termin: 11 czerwca 2013 r. 
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 
sala im. Lecha Bądkowskiego 

Załączniki:  − program konferencji 
− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 
1. Przebieg konferencji 

 
W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego powitał uczestników konferencji  podsumowującej konsultacje 
społeczne projektów czterech Regionalnych Programów Strategicznych: 

− rozwoju gospodarczego, 

− aktywności zawodowej i społecznej, 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan. 

Na wstępie, Pan Byczkowski wspomniał, iż zakończony proces konsultacji społecznych 
projektów RPS prowadzony był zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
jednocześnie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

Zwrócił uwagę na rolę uspołecznienia procesu konsultacji, któremu służyły konferencje 
subregionalne, liczne indywidualne spotkania z gremiami i podmiotami działającymi  
w obszarach tematycznie związanych z zakresem poszczególnych projektów RPS, dystrybucja 
wydruków projektów podczas każdego ze spotkań, ogłoszenia prasowe oraz liczne prezentacje i 
bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej strategia2020.pomorskie.eu. 

Wicemarszałek podkreślił rolę Regionalnych Programów Strategicznych w realizacji założeń  
i zobowiązań Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, a także ich znaczenie  dla zakresu 
tematycznego przygotowywanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Zaznaczył również, że w latach 2014-2020 celem Samorządu Województwa Pomorskiego 



będzie jeszcze skuteczniejsza modernizacja regionu i jego  dostosowanie do wyzwań 
zmieniającego się świata.  

Wicemarszałek podziękował wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach podczas 
spotkań konsultacyjnych oraz za zgłoszone uwagi, komentarze i propozycje zmian zapisów w 
projektach RPS. Zapewnił, że wszystkie zgłoszone one zostaną umieszczone w raporcie 
podsumowującym konsultacje społeczne projektów RPS, każde zgłoszenie zostanie wnikliwie 
przeanalizowane i – jeśli okaże się zasadne i możliwe do realizacji – uwzględnione w zmienionych 
projektach programów strategicznych. 

 
W dalszej części spotkania Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu przybliżył 
zebranym przebieg procesu konsultacji społecznych, po czym kierownicy poszczególnych 
projektów RPS zaprezentowali zgłoszone do poszczególnych projektów RPS uwagi i wnioski. 
Prezentacji wstępnych efektów konsultacji dokonali kolejno w zakresie: 
− rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
− aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji  

i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu 

Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, 

Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
 
Podsumowania konferencji dokonał Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa 
pomorskiego. 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
 
Nie zgłoszono. 
 
3. Szczegółowe propozycje zmian 
 
Nie zgłoszono. 
 
4. Pozostałe postulaty 
 
Nie zgłoszono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 - Program konferencji 
 
 

Ramowy program konferencji podsumowującej konsultacje społeczne  
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 
 

Gdańsk, 11 czerwca 2013 r. godzina 13.00 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
sala im. Lecha Bądkowskiego ul. Okopowa 21/27 

 
 

1. Otwarcie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
 
2. Omówienie przebiegu konsultacji społecznych - Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 

Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
 

3. Prezentacja uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektów 
Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

− rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
− aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 

Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik 

Referatu, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
 

2. Podsumowanie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 2 - dokumentacja fotograficzna 
 
 

             
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z posiedzenia Rady Rektorów Województwa Pomorskiego 
10 maj 2013r., Dolina Charlotty 

 
 
 
1. Przebieg spotkania 
 
Uczestników przywitał Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego -  
Prof. Janusz Moryś, który na wstępie omówił program spotkania poświęcony prezentacji 
Projektów Regionalnych Programów Strategicznych a następnie oddał głos Pani Dyrektor 
Teresie Szakiel. Pani Dyrektor pokrótce przedstawiła zasady przebiegu konsultacji społecznych 
regionalnych programów strategicznych oraz możliwe formy udziału w konsultacjach. 
Poinformowała również, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego jest dostępny formularz 
konsultacyjny, poprzez który członkowie Rady Rektorów mogą przesłać swoje opinie dotyczące 
RPS. Termin zgłaszania uwag mija 7 czerwca 2013. Rada Rektorów zadecydowała, że wspólnie 
opracuje swoje stanowisko i przekaże propozycje zmian w terminie konsultacji. 
 
W dalszej kolejności, projekty Regionalnych Programów Strategicznych prezentowali kolejno: 
− Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP w zakresie 

aktywności zawodowej i społecznej; 
− Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego  UMWP  

w zakresie rozwoju gospodarczego; 
− Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, UMWP w zakresie atrakcyjności 

kulturalnej i turystycznej. 
 
Dalsza część spotkania poświęcona została dyskusji na temat wdrażania regionalnych programów 
strategicznych w nowej perspektywie finansowej 2014+ oraz roli szkolnictwa wyższego w 
kształtowaniu konkurencyjności pomorskiej gospodarki.  
 
Prof. Janusz Moryś  powiedział, że prezentacje, które zostały przedstawione przez gości z Urzędu 
Marszałkowskiego, są elastyczne i wiele można dopasować bądź wyłączyć z programu w 
zależności od aktualnej sytuacji. Uczelnie wyższe interesuje ten czynnik, który będzie powodował 
wzrost atrakcyjności uczelni na rynku nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym – dodał 
Prof. Janusz Moryś. Wyraził zaniepokojenie jak niewiele środków z Regionalnych Programów 
Strategicznych jest poświęconych na ten cel w stosunku do innych działań. Nie jest prosto stać 
się szkołą międzynarodową posiadającą stałą ilość wymiennych nauczycieli akademickich, 
pomijając bardzo nieatrakcyjne zarobki nauczycieli akademickich w Polsce w stosunku do Unii 
Europejskiej. Z niepokojem stwierdził, że w Programie brakuje chęci do inwestowania w 
zintegrowany rozwój szkół wyższych na naszym terenie.  
 
W dalszej kolejności Dyrektor Włodzimierz Szordykowski wskazał, że biorąc pod uwagę 
wcześniejsze okresy programowania, po raz pierwszy przeznaczono taką ilość środków na 
aktywność ponad regionalną. Są to również fundusze na wsparcie uczelni wyższych. Urząd 
Marszałkowski chce wspierać działania, które mają na celu promocję regionu, gdzie będzie 
zawarty element edukacji, kształcenia i zachęcania kandydatów do podejmowania studiów z 
różnych regionów do nauki w województwie pomorskim. Z naszego punktu widzenia nie 
mieliśmy jeszcze tak dobrej współpracy z uczelniami wyższymi jak w tej chwili – dodał Pan 
Dyrektor. Zapytał, czy nie lepiej by było werbować studentów z krajów byłego związku 
radzieckiego ponieważ wielu młodych ludzi rozważa skorzystanie z Karty Polaka. 
 



Następnie, Prof. Roman Drozd  powiedział, że pozyskanie studentów z tej części Europy 
wiązałoby się z zorganizowaniem kursów języka polskiego, które powinny być finansowane z 
RPS, ponieważ uczelnie nie posiadają środków jakie miałyby służyć finansowaniu kursów. W 
wypadku obciążenia opłatą studentów, automatycznie istnieje ryzyko utraty dużej części 
zainteresowanych. Dodał, że będąc w Grodnie zauważył, iż dla tamtejszych kandydatów, 
studiowanie na Pomorzu nie jest atrakcyjne i częściej wybierają Warszawę, Wrocław, Białystok. 
Prof. Janusz Moryś  w uzupełnieniu tej wypowiedzi wskazał, że pozyskując studentów z Kartą 
Polską istnieje obawa, że po ukończeniu nauki zasilą liczbę osób bezrobotnych.  
 
Dyrektor Włodzimierz Szordykowski odpowiedział, iż uczelnie wyższe do tej pory same borykały 
się z tym problemem, jednak teraz mogą liczyć na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. 
 
W dalszej kolejności Prof. Roman Drozd  nadmienił, że istnieje potrzeba określenia rynku pracy, 
ponieważ dotychczasowe analizy wskazują bardzo duże rozproszenie i brak wiedzy w jakim 
kierunku powinien pójść rozwój Pomorza. Z naszych analiz wynika, że największe 
zapotrzebowanie jest na takie zawody jak ślusarz czy hydraulik. Czy uczelnie wyższe są w stanie 
dostarczyć takich pracowników? Odpowiedź jest twierdząca, tylko, że będą to pracownicy z 
wyższym wykształceniem, których rynek pracy już nie wchłonie. 
 
Dyrektor Włodzimierz Szordykowski  wskazał, że nie ma tylu stanowisk pracy dla osób z 
wyższym wykształceniem, jednak patrząc na prognozy demograficzne, czy z czasem nie będziemy 
mieli do czynienia z problemem odwrotnym, dlatego też trudno przewidzieć konkretne 
zapotrzebowanie. Jednak, niektórych tendencji na rynku pracy nie jesteśmy w stanie dookreślić 
ale można przewidzieć rozwijające się trendy np. związane z inteligentnymi specjalizacjami. 
Uczestnicy spotkania dodali, że nie można ustalić kierunków studiów, tak aby odpowiadały 
potrzebom regionu czy rynku pracy. Kształcenie powinno być na takim poziomie, aby 
absolwenci mogli odjąć pracę na rynku globalnym. Prof. Henryk Krawczyk dodał również, że 
studenci powinni być kształceni w taki sposób, aby odnaleźć się w środowisku już istniejącym. 
 
W uzupełnieniu do powyższych wypowiedzi Dyrektor Teresa Szakiel  powiedziała, ze kształcenie 
kadry jest obszarem działania znajdującym się w Regionalnym Programie Strategicznym na 
poziomie społecznej aktywności zawodowej. Dodała, że istotnym dla rozwoju regionu jest 
kształcenie zawodowe i ustawiczne. 
 
Prof. Henryk Krawczyk  nadmienił, że w porównaniu z RPS innych regionów, Urząd 
Marszałkowski zaprezentował dość nietypowe rozwiązania. Natomiast Prof. Janusz Moryś  
zauważył, ze wsparcie dla uczelni wyższych obecnie znajdujące się w Regionalnym Programie 
Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego powinno mieć raczej swoje miejsce w RPS w 
zakresie edukacji (aktywności zawodowej i społecznej). 
 
Podsumowania spotkania dokonał Przewodniczący Rady Rektorów. Podziękował za 
wyczerpujące prezentacje programów strategicznych oraz wskazał, że członkowie Rady ustalą 
wspólne stanowisko odnośnie proponowanych zapisów i zaproponują stosowne zmiany. 
 
W trakcie spotkania nie zgłoszono propozycji szczegółowych zmian do prezentowanych 
dokumentów.  
 
 
 
 
 



 
 

Sprawozdanie z przebiegu spotkań z Gremiami Lokalnymi  (Pomorska Wojewódzka Rada 
Zatrudnienia, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Rada Przedsiębiorczości oraz 

Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych) 
 

 
 
Uczestnicy: członkowie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia, Regionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza, Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości 
oraz Pomorskiej Grupy Kompetencji 
Klastrowych 

Liczba uczestników: 20 
Termin: 29 maja 2013 r. 
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 
sala im. Lecha Bądkowskiego 

Załączniki:  − program konferencji 
− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 
1.Przebieg konferencji 
 
W dniu 29 maja 2013 roku po raz kolejny trzy projekty RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, 
aktywności zawodowej i społecznej, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej zostały poddane 
konsultacjom społecznym. Tym razem jego oceny dokonali członkowie Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości oraz Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych. W imieniu Zarządu 
Województwa Pomorskiego występował Pan Ryszard Świlski. 
Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych w zakresie: 
 
- rozwoju gospodarczego - Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego UMWP; 
- aktywności zawodowej i społecznej - Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Edukacji i Sportu UMWP; 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej - Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki 
UMWP. 
 
W dalszej kolejności spotkania wywiązała się dyskusja odnośnie wdrażania zapisów Projektu RPS 
RG. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę wykorzystania doświadczeń wynikających z 
dotychczasowego wsparcia innowacyjnych działań. Wskazano na konieczność oddania jak 
największej inicjatywy małym i średnim przedsiębiorcom w celu realizacji efektywnych projektów 
we współpracy z uczelniami i szkołami wyższymi. Pozytywnie odniesiono się do proponowanych 
zapisów związanych z premiowaniem innowacyjnych pomysłów, które muszą zakończyć się 
konkretnymi efektami a najlepiej wdrożeniami. Uczestnicy spotkania podkreślili także potrzebę 
włączenia jak największej liczby partnerów do projektu związanego z działaniami wspierającymi 
eksport (Broker eksportowy). Zapewni to nie tylko skuteczne wykorzystanie posiadanego przez 
różne instytucje doświadczenia w internacjonalizacji działań przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim, zwiększy wartość dodaną projektu i zagwarantuje jego wysoką efektywność.  
 



W kontekście zapisów Projektu RPS AKT wskazano na potrzebę „walki” z sezonowością 
turystyki oraz szansą jaką niesie rozwijanie w województwie pomorskim turystyki pro-
zdrowotnej. Zwrócono również uwagę na aspekt funkcjonowania Lokalnych Grup Działania 
oraz ich zaangażowania jako partnerów kluczowych w działaniach przewidujących rozwój 
turystyki. 
 
Odnośnie Projektu RPS AZS uczestnicy spotkania podkreślili konieczność dodania działań 
mających na celu zbudowanie systemu kształcenia nauczycieli ze względu na szybko zmieniające 
się technologie oraz wysoki postęp wiedzy. Wskazywano na konieczność partycypacji nauczycieli 
w zachodzących zmianach oraz budowanie przykładów dobrych praktyk na bazie których będzie 
możliwość budowania silnego kapitału społecznego. 
 
 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
 
Nie zgłoszono. 
 
3. Szczegółowe propozycje zmian 
 
Nie zgłoszono. 
 
4. Pozostałe postulaty 
 
Nie zgłoszono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 – program spotkania 

 Program spotkania 

w ramach konsultacji społecznych  

Projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

 

29 maja 2013 r. Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 

 

13.00 – 13.45  Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

� rozwoju gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

� aktywności zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor 

Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

� atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, 

Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

  

13.45 – 15.00   Dyskusja 

  

15.00 – 15.15   Podsumowanie spotkania – Włodzimierz Szordykowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2- dokumentacja fotograficzna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego z Pomorską radą Organizacji Pozarządowych w 
ramach konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Strategicznych.  
 
Uczestnicy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Liczba uczestników: Około 50 
Termin: 29 maja 2013 r. 
Miejsce: Gdańsk, Centrum Kształcenia ustawicznego, ul. 

Augustyńskiego  
Załączniki: - program konferencji 

- dokumentacja fotograficzna 
 
1. Ogólny opis przebiegu konferencji 
W dniu 29 maja 2013 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, przy ul. 
Augustyńskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne, organizowane w ramach konsultacji 
społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych. W konferencji wzięło udział 
około 50 osób głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych. spotkanie zorganizowane 
zostało przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie EUREKA. 
Konferencję o godzinie 10.30 otworzył Pan Marek Olechnowicz, Przewodniczący Pomorskiej 
Rady Organizacji Pozarządowych. Po przywitaniu zebranych uczestników, wystąpiła  Pani 
Romana Aziewicz – sekretarz PROP. Pani Aziewicz zaprezentowała założenia Paktu na Rzecz 
Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 Na pierwszą część spotkania złożyło się sześć prezentacji Regionalnych Programów 
Strategicznych w  zakresie: 
- rozwoju gospodarczego – referował Marek Maziarz, Departamentu Rozwoju Gospodarczego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- aktywności zawodowej i społecznej – referowała Dorota Granoszewska-Babiańska,  
Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu 
Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referował Paweł Zielazny, Departament Zdrowia 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
- energetyki i środowiska – referował Tadeusz Styn  z-ca kierownika RPS, Departament 
Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
- transportu – referował Maciej Kwiatkowski, Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. 
Po przerwie, przedstawiciele RPS wzięli udział w pracach sześciu Zespołów  Tematycznych, 
którego uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat projektów RPS-
ów, oraz zgłoszenia swych zastrzeżeń i postulatów.  W trakcie spotkania w zakresie RPS AKT 
poruszano następujące kwestie  

- problematyka pasa nadmorskiego ( sezonowość)  
- zdefiniowania niektórych pojęć w ostatecznej wersji RPS AKT 
- uwzględnienia tematyki niepełnosprawnych w Kryteriach Specyficznych 
- niewykorzystany potencjał turystyki kajakowej i aktywności typu nordic walking, 

całorocznych biegów na orientację ( możliwość stworzenia „Zielonych punktów kontrolnych”), 
oraz turystyki jednodniowej 

- wprowadzenie standardów europejskich i ujednolicenie oznakowania szlaków 
Na zakończenie konferencji Pan Marek Olechnowicz, Przewodniczący Pomorskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych, poprosił moderatorów Zespołów Tematycznych o krótką 
prezentację tematów poruszanych podczas obrad ich zespołów, a następnie podziękował 
obecnym za udział w konferencji. 
 



2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
Nie zgłoszono  
3. Szczegółowe propozycje zmian 
Nie zgłoszono 
4. Inne postulaty 
Nie zgłoszono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 - program spotkania  
 

Program spotkania konsultacyjnego RPS 
w dniu 29 maja 2013r. godz. 10.30 

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Augustyńskiego w Gdańsku 
 

10.30 - powitanie, otwarcie spotkania 
 
10.35 - Pakt –jego formuła, indeks jakości współpracy – narzędzie oceny współpracy 
samorządów z organizacjami 
 
10.55- przywitanie przedstawicieli RPS 
 
11.00 - prezentacja Regionalnych Programów Strategicznych 
 
12.00 - przerwa kawowa 
 
12.15 – 13.45 praca w 6 grupach: 
 
-RPS Aktywność Zawodowa i Społeczna 
-RPS Zdrowie 
-RPS Energetyka i Środowisko 
-RPS Transport 
-RPS Gospodarka 
-RPS Kultura i Turystyka 
 
13.45 –14.15 przerwa i poczęstunek 
 
14.15 – 14.45 podsumowanie - prezentacja wniosków z prac w grupach roboczych 
 
15.00 - zakończenie spotkania 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 2 - dokumentacja fotograficzna 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sprawozdanie z konferencji  konsultacyjnej w ramach oceny oddziaływania na środowisko 

społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan  
 
Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, 

uczelni, organizacji pozarządowych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, 
instytucji kultury, organizacji turystycznych,   
sejmiku województwa, podmiotów leczniczych  
oraz  osoby prywatne 

Liczba uczestników: Około 70 
Termin: 22 maja 2013 r. 10.00  
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-
810 (Sala im. Lecha Bądkowskiego) 

Załączniki: - program konferencji  
- dokumentacja fotograficzna 

 
1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu 22 maja 2013 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego  ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku odbyła się konferencja 
konsultacyjna w ramach oceny oddziaływania na środowisko Regionalnych Programów 
Strategicznych. W konferencji wzięło udział około 70 osób, w tym przedstawiciele samorządów 
terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, 
instytucji kultury, organizacji turystycznych,   sejmiku województwa, podmiotów leczniczych  
oraz  osoby prywatne. Spotkanie poprowadził Feliks Pankau, z-ca  Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego.  
Konferencję o godzinie 10.00 otworzył  Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego. W swoim wystąpieniu przedstawił cele przeprowadzenia  konsultacji społecznych  
w ramach oceny oddziaływania na środowisko  Projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych. Za najważniejsze  uznał ustalenie jakiego rodzaju oddziaływanie na środowisko 
występuje przy wdrażaniu   Regionalnych Programów Strategicznych, czy w ocenie realizacji 
Regionalnych Programów Strategicznych uwzględniono aspekty środowiskowe w odpowiedni 
sposób, oraz czy uda się zminimalizować lub wyeliminować negatywne skutki oddziaływania na 
środowisko. Pan Wiesław Byczkowski zachęcił uczestników do składania uwag za 
pośrednictwem formularzy konsultacyjnych. 

Następnie  zaprezentowano projekty Regionalnych Programów Strategicznych w  
zakresie: 
- rozwoju gospodarczego – referował Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Bożena Murańska, z-ca kierownika RPS 
AKiT,  Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- aktywności zawodowej i społecznej – referował Adam Krawiec,  Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, 
Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
-  transportu  –  referowała Izabela Fludzińska, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury , 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
- energetyki i środowiska – Danuta Grodzicka – Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 



Wnioski i rekomendacje z prognozy  oddziaływania na środowisko projektów  Regionalnych  
Programów Strategicznych przedstawił Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor Wojewódzkiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Słupsku. 
Po prezentacjach, odbyła się dyskusja dotycząca  prognozy oddziaływania na środowisko 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych. Głos w dyskusji zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządu 
terytorialnego. Poruszono  głównie problemy wynikające z  wpływu oddziaływania na 
środowisko Regionalnych Programów Strategicznych, a także: 
- brak zorganizowanych działań zmierzających w kierunku rozwoju transportu lotniczego w 
województwie pomorskim, (stworzenie kierunków kształcenia pracowników transportu 
lotniczego), 
-  niewystarczający rozwój i brak wykorzystania bazy portów morskich, 
-  niewystarczający rozwój dróg wodnych, 
- problem z szacowaniem kosztów środowiskowych, 
- zalecenia do Regionalnych Programów Strategicznych powinny być zbudowane na układzie 
programowym (powinny formułować preferencje i warunkowość),  
 - brak wzrostu  turystyki w strefie  nadmorskiej,   
  W trakcie  konferencji nie zgłoszono  uwag dot.  prognozy oddziaływania na środowisko  
Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowia dla Pomorzan. 

 Na zakończenie konferencji Pan Feliks Pankau podsumował spotkanie i podziękował 
uczestnikom za udział. 

 
2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 
Nie zgłoszono  
3. Szczegółowe propozycje zmian 
Nie zgłoszono 
 
4. Inne postulaty 
Nie zgłoszono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 1 - program konferencji 
 
 Program konferencji konsultacyjnej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektów Regionalnych Programów Strategicznych  
 

Gdańsk, dnia 22 maja 2013 r., godzina 10.00 
Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego  

Ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 
Sala im. Lecha Bądkowskiego 

 
10.00 – 10.05 Otwarcie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, 
10.05 – 10.20 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
10.20 - 10.35 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Krzysztof Wojcieszyk, 
Dyrektor Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
10.35 - 10.50 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Krzysztof Wojcieszyk, 
Dyrektor Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
10.50 - 11.05 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia – 
Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia – Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
11.05 – 11.20 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu – Izabela 
Fludzińska, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury , Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie transportu– Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor Wojewódzkiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
11.20 – 11.35  Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i 
środowiska – Danuta Grodzicka – Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska– Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 
11.35 -  13.00   Dyskusja 

13.00   - Zakończenie konferencji 
 



 Załącznik  nr 2  - dokumentacja fotograficzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


