
UCHWAŁA Nr 1123/185 /16 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 3 listopada 2016 roku 
 
 
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej  
 
Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2, art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.

1
), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   

o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz rozdziału III (System realizacji) pkt 3 (Procedura 
aktualizacji) Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały Nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania  
do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, zmienionej uchwałą  
nr 1080/286/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2013 r., uchwala się, co następuje:    
 

 
§ 1. W uchwale Nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej  
i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, zmienionej uchwałą nr 1080/286/13 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2013 r., zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały - 
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska 
Podróż, zwany dalej „Programem”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Przyjmuje się komunikat o zmianie Programu w brzmieniu określonym jak w załączniku  
nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Promocji, który 

pełni funkcję Kierownika Programu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 

 



UZASADNIENIE 
 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska 
Podróż, zwany dalej „Programem”, jest dokumentem realizującym Strategię Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020, przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 w dniu  
24 września 2012 r. Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą  
nr 912/272/13 w dniu 1 sierpnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 1080/286/13 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 24 września 2013 r.  
 
Na podstawie rozdziału III „System realizacji” pkt. 3 „Procedura aktualizacji”, na wniosek Kierownika, 
zaopiniowany przez Radę Programową dokonuje się aktualizacji Programu, poprzez zastosowanie 
uproszczonej ścieżki aktualizacji. 
 
Zgodnie z powyższym, w treści Programu dokonuje się następujących aktualizacji: 

1) dokonuje się zmiany statusu przedsięwzięć strategicznych z potencjalnego na pełnoprawny,  
w związku z czym wykreśla się jednolicie w całym Programie określenie „potencjalne”  
w odniesieniu do przedsięwzięć strategicznych. Zmiana statusu przedsięwzięć następuje  
w związku z wyeliminowaniem przesłanek kwalifikujących  przedsięwzięcia strategiczne jako 
potencjalne, które zostały określone w definicji „potencjalnego przedsięwzięcia 
strategicznego” w załączniku 3 do Programu pn. Słownik kluczowych pojęć. Jednocześnie,  
w ww. słowniku wprowadza się definicję „przedsięwzięcia strategicznego” w miejsce 
„potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego”;     

2) w celu ujednolicenia tytułu przedsięwzięcia strategicznego dot. pomorskich tras rowerowych, 
wprowadza się jednolicie w całym Programie tytuł o następującym brzmieniu: „Pomorskie 
trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”  
Ujednolicony tytuł przedsięwzięcia jest spójny z celem i zakresem przedsięwzięcia, 
określonym w Załączniku 1 do Programu pt. „Charakterystyka potencjalnych przedsięwzięć 
strategicznych”; 

3) dotychczasowemu tytułowi przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze – 
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki 
kajakowej”, nadaje się brzmienie: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Zmieniony tytuł 
przedsięwzięcia wprowadza się jednolicie w całym Programie. Zmiana tytułu przedsięwzięcia 
następuje na podstawie dokumentu pn. „Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze”, 
opracowanego na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego w październiku 2015 r.  
W pracach nad strategią komunikacji dokonano zmiany nazwy marki. W ramach postępu 
prowadzonych prac, pogłębiania i rozszerzania wiedzy oraz współpracy z podmiotami 
zaangażowanymi w przedsięwzięcie podjęto decyzję, iż optymalnym rozwiązaniem będzie 
modyfikacja nazwy, na taką, która lepiej odpowiada potrzebom i wyzwaniom rozwojowym 
marki. Ponadto, wprowadzana zmiana prowadzi do uspójnienia tytułów przedsięwzięć 
strategicznych dot. tras rowerowych i szlaków kajakowych realizowanych w ramach 
Programu, poprzez zastosowanie w obu tytułach określenia „Pomorskie”, co jest zgodne  
z realizowaną strategią marki województwa pomorskiego i obowiązującym w województwie 
systemem identyfikacji wizualnej, określonym w Księdze Identyfikacji Wizualnej, przyjętej 
Uchwałą Nr 258/25/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2015 roku. 

 
Po zmianie Programu, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały o zmianie Programu, 
2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu, 
3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane.  

 
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


