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Wykaz użytych skrótów  

 

 

ARP Agencja Rozwoju Pomorza S. A. 

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

DES Departament Edukacji i Sportu 

DIF Departament Infrastruktury 

DISI Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 

DK Departament Kultury 

DPK Departament Promocji i Komunikacji Społecznej 

DRG Departament Rozwoju Gospodarczego 

DROŚ Departament Środowiska i Rolnictwa 

DRRP Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

DT Departament Turystyki 

DZ Departament Zdrowia 

FP Fundusz Pracy 

PBPR Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PKM Pomorska Kolej Metropolitalna 

PSME Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji 

PZP Prawo zamówień publicznych 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

RPS Regionalny Program Strategiczny 

SRWP Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

SWP Samorząd Województwa Pomorskiego 

UE Unia Europejska 

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

WP Województwo Pomorskie 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

ZWP Zarząd Województwa Pomorskiego 

 

  



 

 

WPROWADZENIE 

 

Podstawą przygotowania Planu działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2018 

(z perspektywą na lata następne) jest Uchwała Nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 

zgodnie z którą PSME „będzie funkcjonował na podstawie wieloletnich i rocznych planów działań 

zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego” oraz Plan zarządzania Strategią Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2020 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 1317/197/16 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.  

Zgodnie ze Szczegółową koncepcją działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (zawartą 

w Planie zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020), Koordynator SRWP na 

podstawie otrzymanych Kart zgłoszenia działania, co roku przygotowuje projekt planu działań 

PSME na rok kolejny, a następnie prezentuje go na forum Zespołu Sterującego SRWP. Po 

pozytywnej opinii Zespołu, projekt planu jest prezentowany przez Koordynatora SRWP na 

posiedzeniu ZWP w celu uzyskania jego akceptacji w formie uchwały. 

Niniejszy Plan działań jest dokumentem agregującym przedsięwzięcia samorządu województwa 

związane z monitorowaniem i ewaluacją polityki rozwoju regionu. Określa w szczególności 

planowane do realizacji działania w oparciu o zgłoszone potrzeby informacyjne związane 

z monitorowaniem i ewaluacją SRWP, RPS oraz RPO WP. Pełni zatem istotną funkcję 

koordynacyjną i informacyjną. 

Wychodząc od analizy potrzeb informacyjnych, w tym badawczych, Plan działań PSME na rok 

2018 obejmuje działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie monitorowania 

i ewaluacji regionalnej polityki rozwoju, w tym:  

 identyfikuje obszary tematyczne wymagające badań oraz zakres potrzeb informacyjnych;  

 określa warunki i zasady realizacji badań oraz źródła pozyskania danych i informacji (w tym 

ich ramy czasowe); 

 wskazuje źródła finansowania oraz szacunkowy budżet działań; 

 ustala strukturę podmiotową podejmowanych działań; 

 wskazuje jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. 
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Rozdział 1. Warunki realizacji działań 

Plan działań PSME na rok 2018 obejmuje działania o charakterze badawczym, w tym: badania, 

analizy, raporty, ewaluacje, pozyskiwanie informacji itp., które: 

a) spełniają warunki zgodności z celami PSME;  

b) zawierają racjonalne uzasadnienie ich realizacji; 

c) mają określoną szacunkową wysokość kosztów z podanymi źródłami finansowania; 

d) mają zapewnione sprzyjające warunki i mechanizmy współpracy zaangażowanych jednostek i 

partnerów; 

e) będą realizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi jednostkę odpowiedzialną;  

f) podlegają wyborowi ewentualnych wykonawców zewnętrznych na zasadach określonych w 

PZP lub wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących zaangażowane jednostki. 

Rozdział 2. Zasady realizacji działań 

Plan działań PSME na rok 2018 został przygotowywany i będzie realizowany i monitorowany w 

oparciu o następujące zasady: 

a) koordynacji działań SWP poprzez integrowanie działań w zakresie monitorowania i ewaluacji 

regionalnej polityki rozwoju, realizowanych przez departamenty i komórki organizacyjne 

UMWP, jednostki organizacyjne SWP oraz pozostałe podmioty współpracujące z UMWP; 

b) współpracy zaangażowanych jednostek prowadzącej do zwiększonej efektywności 

i skuteczności wydatkowania środków; 

c) koncentracji na obszarach tematycznych, w których istnieją szczególne potrzeby badawcze, 

z uwagi na prowadzoną interwencję (głównie za pośrednictwem SRWP, RPS i RPO WP); 

d) ukierunkowania na rekomendacje, co oznacza, że realizowane badania powinny dostarczać 

użytecznych rekomendacji możliwych do wykorzystania w celu poprawy efektywności 

i skuteczności prowadzonej polityki rozwoju; 

e) wykorzystania możliwości współfinansowania działań PSME z różnych źródeł, 

co pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych; 

f) angażowania kluczowych instytucji i podmiotów regionalnych zajmujących się 

monitoringiem sytuacji regionu celem budowy regionalnej sieci współpracy. 
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Rozdział 3. Obszary tematyczne Planu 

Zidentyfikowane w 2018 r. potrzeby informacyjne, w tym badawcze, powiązane są z zadaniami 

określonymi przez SWP w przyjętych dokumentach polityki rozwoju, w tym przede wszystkim w 

SRWP, RPS oraz RPO WP. W związku z tym, określono obszary tematyczne wymagające 

pozyskania informacji oraz kontynuowania lub uruchomienia badań, w tym ewaluacyjnych. 

Plan działań PSME na rok 2018 obejmuje również raporty PSME wskazane w Szczegółowej koncepcji 

działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji. 

Tabl. 1. Obszary tematyczne wymagające badań lub pozyskania informacji w 2018 r. 

Obszary badawcze 

działań 
Zakres tematyczny 

Rynek pracy 

 kluczowe zjawiska i trendy obserwowane na pomorskim rynku pracy  

 lokalne rynki pracy 

 zawody deficytowe i nadwyżkowe  

Gospodarka 

 podmioty gospodarcze 

 handel zagraniczny, w tym rozwój potencjału eksportowego 

 sektor usług energetycznych 

Marketing 
terytorialny 

 rozpoznawalność i siła marki Pomorskie 

Edukacja 
 potrzeby studentów szkół wyższych 

 kondycja zawodowa pomorskich nauczycieli 

Kultura 

 oferta, dostępność i uczestnictwo w kulturze 

 instytucje kultury  

 organizatorzy ważniejszych wydarzeń kulturalnych 

Turystyka 
 turystyka w Polsce, w tym w województwie pomorskim 

 ruch rowerowy w korytarzach międzynarodowych tras rowerowych 

Transport 

 relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich 
otoczeniem  

 infrastruktura liniowa i punktowa w strefie korytarza transportowego Bałtyk-
Adriatyk 

 powiązania Obwodnicy Metropolitalnej z istniejącą siecią drogową 

 rola kolei metropolitalnej 

Społeczeństwo  

 rola podmiotów ekonomii społecznej 

 zasoby kadrowe, infrastrukturalne i finansowe przeznaczone na realizację zadań 
w obszarze pomocy społecznej  

 aktywność obywatelska wyrażona udziałem podatników, którzy dokonali 
odliczeń 1% podatku na organizacje pożytku publicznego  

 aktywność seniorów 

 przestępstwa i wykroczenia 

Ewaluacje 

 badania ewaluacyjne dotyczące RPO WP 2014-2020 

 badanie ewaluacyjne dotyczące PO WER  

 badanie ewaluacyjne w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 

 

 



 

Rozdział 4. Planowane działania PSME 

Tabl. 2. Badania przewidziane do realizacji do 2020 r. 

Lp. 

Jednostka 
zgłaszająca 
działanie 
(Inicjator) 

Jednostka 
odpowiedzialna za 
realizację działania 

Nazwa działania 
Termin 
realizacji 

Wartość 
działań  

w 2018 r.  
(zł) 

Szacunkowa 
wartość 
działań  

do 2020 r.  
(zł) 

Analizy, badania, raporty 

1 DES DES Badanie kondycji pomorskich nauczycieli 2018 50 000 50 000 

2 

DK 

DK 
Przeprowadzenie monitoringu działań poprawiających stan zachowania obiektów i 
obszarów zabytkowych, w tym obiektów zabytkowych z nadanymi nowymi funkcjami 
służącymi celom turystycznym i kulturalnym  

2014-2020 0 0 

3 DK 
Badanie ankietowe instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych województwa pomorskiego - trzecia edycja 2018 r. 

2014-2020 0 0 

4 DK 
Edukacja kulturalna w regionie - działalność edukacyjna instytucji kultury realizowana w 
ramach zadań statutowych 

2018-2020 0 0 

5 

DRG 

DRG 
Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej 
w strefie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na rok 2017 

2018 0 0 

6 DRG 
Audyt sektora usług okołoenergetycznych w województwie pomorskim z 
uwzględnieniem perspektywy rozwoju technologicznego  

2018 48 000 48 000 

7 DRG 
Badanie potrzeb studentów spoza regionu (w tym zagranicznych) na pomorskich 
uczelniach 

2018 15000 15000 

8 DRG/DPK Badanie rozpoznawalności i siły marki Pomorskie 2018 50 0001 50 000 

9 

DRRP 

DRRP Przegląd Regionalny 2018 – województwo pomorskie 2018 0 0 

10 DRRP 
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarze 
oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 

2018 0 0 

11 DT DT Badanie ruchu turystycznego, w tym turystyki rowerowej w województwie pomorskim 2016-2020 80 000 240 000 

12 
ROPS 

ROPS Aktywność seniorów w województwie pomorskim 2018 50 000 50 000 

13 ROPS Monitoring rozwoju ekonomii społecznej 2018 0 0 

                                                 
1 Badanie nie ma jeszcze zapewnionych środków w budżecie województwa. 



 

 

14 ROPS Mapa zasobów i potrzeb rozwoju ekonomii społecznej 2018 0 0 

15 

PBPR  

PBPR/PKM 
Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu – Studium rozwoju 
pasma kartusko-kościerskiego 

2018 0 40 000 

16 PBPR 
Koncepcje przebiegu połączeń drogowych do projektowanych węzłów drogowych 
Obwodnicy Metropolitalnej 

2018 0 0 

17 PBPR Wytyczne kształtowania tras rowerowych w województwie pomorskim 2018 0 0 

18 

WUP 

WUP Diagnoza i monitoring kluczowych zjawisk i trendów na pomorskim rynku pracy 2018 34 100 34 100 

19 WUP Barometr zawodów dla województwa pomorskiego 2018 35 000 35 000 

20 WUP Monitorowanie lokalnych rynków pracy 2018 0 0 

21 WUP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2018 0 0 

RAZEM 362 100 562 100 

Badania ewaluacyjne 

22 DES DRRP 
Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach  
Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach RPO WP 2014-2020 

2018 150 000 150 000 

23 

DRRP 

DRRP 
Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich 
otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian) 

2018-2019 180 000 180 000 

24 DRRP Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 2019 0 170 000 

25 DRRP Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji RPO WP 2014-2020 2019 0 100 000 

26 DRRP 
Ewaluacja on-going procesu w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w ramach 
RPO WP 2014-2020 

2019 0 200 000 

27 DRRP Ocena podsumowująca system realizacji RPO WP 2014-2020 2019 0 150 000 

28 DRRP Ocena wpływu realizacji RPO WP 2014-2020 na wybrane wskaźniki rezultatu  2019 0 150 000 

29 WUP WUP 
Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania  1.1.1 oraz 1.2.1 PO 
WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia 

2018 60 000 60 000 

RAZEM 390 000 1 160 000 

 ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁAŃ (ANALIZY, BADANIA, RAPORTY, BADANIA EWALUACYJNE)  752 100 1 722 100 
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Tabl. 3. Roczne raporty PSME w 2018 r. 

Lp. 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
działania 

Nazwa raportu Termin realizacji 

1 DRG/ARP 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego 

Pomorski Port Kreatywności za rok 2017 

Skoordynowany 
ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania 
budżetu województwa 

za rok 2017 

2 DT/DK/DIF 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej 

i turystycznej Pomorska Podróż za rok 2017 

3 
DES/ROPS/ 

WUP 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej 

i społecznej Aktywni Pomorzanie  za rok 2017 

4 DZ/DISI 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie 

dla Pomorzan za rok 2017 

5 DIF/DRG 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie transportu Mobilne 

Pomorze za rok 2017 

6 
DROŚ/DRG/ 

WFOŚiGW 

Raport z realizacji Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska 

Ekoefektywne Pomorze za rok 2017 

7 DRRP 
Informacja dla ZWP o środkach UE dla regionu w 

okresie 2014-2020 
Minimum raz w roku 

Tabl. 4. Potrzeby informacyjne w 2018 r. (zakup/pozyskanie danych, informacji) 

L.p. 

Jednostka 

pozyskująca 

dane/ 

informacje 

Rodzaj danych/ 

informacji 

Źródło danych/ 

informacji 

Sposób 

pozyskania 

danych/ 

informacji 

Koszt 

pozyskania 

danych/ 

informacji 

(zł) 

Termin 

pozyskania 

danych/ 

informacji 

1 DRRP 
Turystyka polska 
w 2017 r. 

Instytut 
Turystyki 

Szkoła Główna 
Turystyki i 
Rekreacji w 
Warszawie 

Raport na 
zamówienie 

2 000 IV kwartał 

2 DRRP 
Import i eksport 
województw 
w 2017 r. 

Izba 
Administracji 
Skarbowej w 
Warszawie 

Zakup 
danych 

500 III kwartał 

3 DRRP 
Przestępstwa 
i wykroczenia 
w 2017 r. 

Komenda 
Wojewódzka 

Policji w 
Gdańsku 

Dane 
bezpłatne 

- I-II kwartał 
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4 DRRP 

Podatnicy, 
którzy dokonali 
odliczeń 1% 
podatku na 
organizacje 
pożytku 
publicznego 
w 2017 r. 

Izba 
Administracji 
Skarbowej w 

Gdańsku 

Dane 
bezpłatne 

- IV kwartał 

5 DRG 
Dane z bazy 
REGON za rok 
2017 

Główny Urząd 
Statystyczny 

Dane 
bezpłatne 

- I kwartał 

6 DRG 
Dane z bazy 
CEIDG 

Ministerstwo 
Inwestycji i 
Rozwoju 

Dane 
bezpłatne 

- I kwartał 

7 DRG 
Dane dot. liczby 
studentów -
cudzoziemców 

Główny Urząd 
Statystyczny/ucz

elnie 

Dane 
bezpłatne 

- I kwartał 

 

Rozdział 6. Finansowanie działań 

W 2018 r. planuje się realizację 29 działań o charakterze badawczym, w tym 8 badań 

ewaluacyjnych (tabl. 2). Ponadto zakłada się pozyskanie danych dotyczących 6 obszarów 

tematycznych (tabl. 4)2. Łącznie działania te wpisują się w 9 obszarów badawczych (tabl. 1). Będą 

one stanowić istotne wsparcie dla opracowania Raportów PSME.  

Realizacja działań ujętych w Planie działań PSME na rok 2018 będzie finansowana ze środków 

krajowych i zagranicznych. W ramach krajowych środków publicznych wyróżniono budżet WP 

oraz FP. W ramach środków zagranicznych źródłem finansowania działań będzie budżet UE. 

Łączna, szacunkowa wartość środków planowanych na realizację działań ujętych w Planie działań 

PSME na rok 2018 wyniesie ogółem 754 600 z tego: 

1) środki krajowe 387 100 zł; 

2) środki UE – 367 500 zł. 

                                                 
2 Dane z baz REGON oraz CEIDG dotyczą przedsiębiorczości. 
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Tabl. 5. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł finansowania 

Jednostka 
zgłaszająca 

Wartość działań w 2018 r. 

Ogółem Budżet WP 
Budżet 
państwa 

Środki UE 

DES 200 000 72 500 - 127 500 

DRG 113 000 113 000 - - 

DRRP 182 500 2 500 - 180 000 

DT 80 000 80 000 - - 

ROPS 50 000 50 000 - - 

WUP 129 100 - 69 100 60 000 

Suma 754 600 318 000 69 100 367 500 

Struktura 
wydatków w % 

100,0% 42,1% 9,2% 48,7% 

Biorąc pod uwagę źródła finansowania, struktura wydatków jest zróżnicowana. Najistotniejszym 

udziałem (48,7%) cechują się środki europejskie. Mniejszy wkład będzie pochodzić z budżetu 

województwa pomorskiego (42,1%) oraz budżetu państwa (9,2%). Środki te zostały zaplanowane 

w budżetach poszczególnych jednostek, które będą realizować działania oraz, jeśli to konieczne, 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. 

Rozdział 7. Wdrażanie działań i ocena efektów 

W procesie przygotowania i realizacji działań kluczową rolę pełnią departamenty UMWP 

i samorządowe jednostki organizacyjne województwa pomorskiego, w zakresie których znajdują 

się zadania (bezpośrednio lub pośrednio) związane z monitorowaniem i ewaluacją polityki 

rozwoju. Ważną rolę będą również pełnić pozostałe jednostki, które włączą się w prace badawcze 

lub będą korzystać z rezultatów badań w obszarze swoich kompetencji. 

Wdrażanie Planu działań PSME na rok 2018 wymaga sporządzenia przez Inicjatorów działań 

(we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację) harmonogramów ich realizacji. 

Zestandaryzowane harmonogramy poszczególnych działań (w ujęciu kwartalnym) 

stanowią integralną część Karty zgłoszenia działania i są zamieszczone w dedykowanym miejscu 

w systemie informatycznym UMWP (dysk PSME). Kluczowa jest ich stała aktualizacja, 

do momentu zakończenia realizacji działania. 

Zgodnie ze Szczegółową koncepcją działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji Inicjatorzy 

działań (zarówno ujętych w Planie działań PSME na rok 2018, jak i wprowadzonych ad-hoc), 

po zakończeniu ich realizacji, zobowiązani są do przekazania Koordynatorowi Strategii Karty 

Informacyjnej zawierającej główne informacje o efektach przeprowadzonego działania wraz z 

raportami i opracowaniami powstałymi w wyniku realizacji badań oraz innych efektów 

prowadzonych działań (np. pozyskane/zakupione bazy danych).  

Karty Informacyjne oraz efekty zrealizowanych działań są zamieszczane na dysku PSME oraz stronie 

internetowej psme.pomorskie.eu w celu ich upowszechnienia. 
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Tabl. 6. Wykaz jednostek zaangażowanych w realizację działań PSME3 

Lp. Jednostki Liczba działań  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

1. DES 2 

2. DIF 2 

3. DISI 1 

4. DK 4 

5. DPK 1 

6. DRG 10 

7. DROŚ 1 

8. DRRP 14 

9. DT 2 

10. DZ 1 

11. ROPS 4 

Samorządowe jednostki organizacyjne województwa pomorskiego 

12. PBPR 3 

13. WUP 6 

Pozostałe jednostki 

14. ARP 1 

15. PKM 1 

16. WFOŚiGW 1 

 

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania sformułowano rekomendacje, Inicjator 

zobowiązany jest zastosować się do procedury zarządzania rekomendacjami opisanej 

w Szczegółowej koncepcji działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji. 

Analiza gromadzonych informacji pozwoli na monitorowanie i ocenę zrealizowanych działań, a 

także na sprawniejsze upowszechnienie ich efektów. Wnioski umożliwią odpowiednie 

kształtowanie kolejnych edycji Planu działań PSME. 

                                                 
3 W tabeli uwzględniono jednostki zaangażowane w badania, roczne raporty PSME oraz pozyskujące dane. 


