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Wykaz użytych skrótów  

 
 
ARP Agencja Rozwoju Pomorza 
DEFS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
DK Departament Kultury 
DRG Departament Rozwoju Gospodarczego 
DTP Departament Turystyki i Promocji 
DZ Departament Zdrowia 
FP Fundusz Pracy 
PSME Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji 
ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
RPO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 
RPS Regionalny Program Strategiczny 
SRWP Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 
SWP Samorząd Województwa Pomorskiego 
UE Unia Europejska 
UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
WP Województwo Pomorskie 
WUP Wojewódzki Urząd Pracy 
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WPROWADZENIE 
 

Podstawą przygotowania Planu działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji  na rok 2015 
(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 1408/310/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r.  

Zgodnie ze Szczegółową koncepcją działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (stanowiącą 
integralną część Planu zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) Koordynator 
SRWP przygotowuje plany działań PSME na podstawie otrzymanych Kart zgłoszenia działań i po 
pozytywnej opinii Zespołu Sterującego Strategią na temat zaproponowanych przedsięwzięć. 

Plany działań PSME są dokumentami agregującymi przedsięwzięcia samorządu województwa 
związane z monitorowaniem i ewaluacją polityki rozwoju regionu. Określają w szczególności 
podstawy i sposoby realizacji działań poświęconych monitorowaniu i ewaluacji SRWP i RPS. 
Pełnią zatem istotną funkcję koordynacyjną i informacyjną. 

Wychodząc od analizy potrzeb informacyjnych, w tym badawczych Plan działań PSME określa  
i opisuje: 

 działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie monitorowania i ewaluacji 
regionalnej polityki rozwoju (w tym ich ramy czasowe oraz szacunkowy budżet); 

 obszary tematyczne wymagające badań; 

 warunki i zasady realizacji ww. badań; 

 obszary tematyczne wymagające pozyskania danych i informacji; 

 strukturę podmiotową i finansową podejmowanych działań; 

 jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;  

 zakres i sposób monitorowania i oceny realizacji zaplanowanych działań. 

Działania będą realizowane przez zaangażowane jednostki zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
procedurami, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Rozdział 1. Warunki realizacji działań 

Plan działań PSME obejmuje działania o charakterze badawczym (w tym badania, analizy, 
raporty, ewaluacje, pozyskiwanie informacji), które spełniają następujące warunki: 

a) zgodności z celami PSME oraz racjonalnego uzasadnienia ich realizacji; 

b) określenia szacunkowej wysokości kosztów i źródeł finansowania; 

c) zapewnienia sprzyjających warunków i mechanizmów współpracy zaangażowanych jednostek 
i partnerów; 

d) realizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi jednostkę odpowiedzialną;  

e) wyboru ewentualnych wykonawców zewnętrznych na zasadach ustanowionych przez prawo. 

Plan działań PSME obejmuje również raporty PSME wskazane w Szczegółowej koncepcji działania 
Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji zawartej w Planie zarządzania Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020. 

Rozdział 2. Zasady realizacji działań 

Plan działań PSME jest przygotowywany, realizowany i monitorowany w oparciu o następujące 
zasady: 

a) koordynacji działań SWP w zakresie monitorowania i ewaluacji regionalnej polityki rozwoju 
poprzez integrowanie działań 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 interwencję prowadzoną w ramach regionalnej polityki rozwoju (głównie za 
pośrednictwem SRWP, RPS i RPO); 

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 zapewnienie optymalnych 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 badań w 2015 r. 

Zidentyfikowane potrzeby badawcze powiązane są w dużej mierze z  zadaniami określonymi 
przez SWP w przyjętych dokumentach polityki rozwoju, w tym przede wszystkim w SRWP i 
RPS.  

W związku z powyższym w 2015 r. zidentyfikowano osiem obszarów tematycznych 
wymagających kontynuowania lub uruchomienia badań, w tym ewaluacyjnych. 

Tabl. 1. Zidentyfikowane obszary tematyczne wymagające badań w 2015 r. 

Obszar badań Zakres tematyczny 

Rynek pracy 

 problemy regionalnego i lokalnych rynków pracy  
 monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
 skala i kierunki emigracji zarobkowej 
 imigranci na regionalnym rynku pracy 
 sytuacja bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

Gospodarka 

 skala i struktura handlu zagranicznego województwa na tle kraju, 
eksport przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym 

 charakterystyka inwestycji zagranicznych w regionie 
 promocja gospodarcza regionu  
 uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii 

Edukacja 

 otwartość pomorskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych 
 identyfikacja i analiza sposobu monitorowania losów absolwentów 

szkół i uczelni 
 stan i potencjał szkolnictwa zawodowego 

Kultura 
 ocena oferty, dostępności i uczestnictwa w kulturze  
 monitoring stanu i identyfikacja działań poprawiających stan obiektów i 

obszarów zabytkowych  

Turystyka 
 badanie strumienia ruchu turystycznego w regionie 
 ocena oferty turystycznej regionu 

Zdrowie  informacja o programach i działaniach zdrowotnych – budowa bazy 
danych 

Społeczeństwo  

 diagnoza ekonomicznych i pozaekonomicznych warunków życia w 
regionie 

 porównanie obszarów obciążonych wykluczeniem społecznym 
 zadania, działalność, obszary aktywności organizacji pozarządowych  
 usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym 
 rola podmiotów ekonomii społecznej 
 reintegracja społeczno-zawodowa 

Miasta  powiązania przestrzenno-funkcjonalne 
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Rozdział 4. Jednostki zaangażowane w realizację działań 

W procesie przygotowania i realizacji działań istotną rolę pełnią kluczowe dla realizacji SRWP 
i RPS departamenty i samorządowe jednostki organizacyjne województwa pomorskiego, 
w których w zakresie działania znajdują się (bezpośrednio lub pośrednio) zadania związane z 
monitorowaniem i ewaluacją polityki rozwoju. Ważną rolę będą również pełnić pozostałe 
jednostki, które zechcą włączyć się w prace badawcze lub skorzystać z rezultatów w obszarze 
swoich zainteresowań i kompetencji.  

Tabl.2. Wykaz jednostek zaangażowanych w realizację działań badawczych 

Lp. Jednostka zaangażowana/odpowiedzialna za realizację działania Liczba działań  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

1. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 3 

2. Departament Edukacji i Sportu 2 

3. Departament Kultury 2 

4. Departament Rozwoju Gospodarczego 4 

5. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 7 

6. Departament Programów Regionalnych 1 

7. Departament Turystyki i Promocji 1 

8. Departament Zdrowia 1 

9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 

Samorządowe jednostki organizacyjne województwa pomorskiego 

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 5 

11. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 1 

12. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 2 

Pozostałe jednostki 

13. Agencja Rozwoju Pomorza 2 

   



7 
 

Rozdział 5. Działania przewidziane do realizacji 

Tabl.3. Zestawienie działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji 

Analizy, badania, raporty: 

 
Lp. 

Jednostka 
zgłaszająca 
działanie 

Jednostka 
odpowiedzialna
/zaangażowana w 

realizację 
działania 

Nazwa działania / tytuł 
Termin 
realizacji 

Wartość 
działań w 

2015 r.  
(zł) 

Szacunkowa 
wartość 

działań do 
2020 r.  

(zł) 

1 
DEFS 

DEFS/DRRP 
PBPR 

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

2014-2015 178 350 178 350 

2 DEFS/DRG/ 
DRRP 

Stan i perspektywy umiędzynarodowienia województwa pomorskiego 2015 159 703 159 703 

3 
DES 

DES/CEN Badanie sposobu monitorowania losów absolwentów przez poszczególne typy 
szkół, uczelnie oraz analiza wyników 

2014-2015 0 0 

4 DES 
Analiza danych statystycznych ujętych w Banku Danych Lokalnych dotyczących 
potencjału gospodarczego i społecznego poszczególnych powiatów 2013-2015 38 000 38 000 

5 

DK 

DK 
Badanie ankietowe instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych województwa pomorskiego 

2014-2020 0 0 

6 DK 

Przeprowadzenie monitoringu działań poprawiających stan zachowania 
obiektów i obszarów zabytkowych, w tym obiektów zabytkowych z nadanymi 
nowymi funkcjami służącymi celom turystycznym i kulturalnym (RPS 
Pomorska Podróż: Cel szczegółowy 1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Priorytet 1.1. Opieka i 
ochrona dziedzictwa kulturowego. Działanie 1.1.1 Poprawa stanu obiektów i 
obszarów zabytkowych) 

2014-2020 0 0 

7 DTP DTP Badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze w województwie pomorskim, 
pozyskanie i zakup danych 

2014-2020 0 0 

8 
DRG 

DRG Aktualizacja bazy danych Pomorskiej Oferty Naukowej on-line 2011-2015 20 000 190 154 

9 DRG/PBPR Studium uwarunkowań rozwoju OZE w subregionach województwa 
pomorskiego 

2014-2015 0 0 
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10 DZ DZ 
Rozwój i dostosowanie narzędzia informatycznego w Regionalnym Systemie 
Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych - Analiza zmian w 
systemie 

2015 30 000 90 000 

11 

DRRP 

DRRP Warunki i jakość życia w województwie pomorskim – raport z badań 2015-2016 0 60 000 

12 DRRP Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Województwo pomorskie 2015-2020 0 b.d. 

13 DRRP Makroekonomiczny model gospodarki regionu 2015-2016 0 200 000 

14 DRRP/DPR/ 
ARP 

Analiza wskaźników efektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na potrzeby zamknięcia 
Programu 

2015-2016 0 500 000 

15 
ROPS 

ROPS 
Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w 
województwie warmińsko-mazurskim/zachodniopomorskim/pomorskim/ 
lubuskim 

2015 0 0 

16 ROPS Diagnoza Ekonomii Społecznej 2015 0 0 

17 ARP ARP 
Analiza eksportowa realizowana w ramach Pomorskiego Brokera 
Eksportowego 2015-2020 0 1 300 000 

18 

WUP 

WUP 
Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim 
w 2014 r. 

2015 8 000 8 000 

19 WUP Pomorski barometr zawodowy 2015 0 0 

20 WUP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2015 0 0 

21 WUP Monitorowanie lokalnych rynków pracy 2015 0 0 

 RAZEM  434 053 2 724 2071 

 

                                                 
1 Wartość nie zawiera kosztów działań, dla których w chwili tworzenia zestawienia całkowite wydatki były nieznane. 
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Badania ewaluacyjne: 

Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 
działanie 

Jednostka 
odpowiedzialna
/zaangażowana w 

realizację 
działania 

Nazwa działania / tytuł Termin 
realizacji 

Wartość 
działań w 

2015 r.  
(zł) 

Szacunkowa 
wartość 

działań do 
2020 r.  

(zł) 

22 DEFS DEFS 

Identyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz 
osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
kontekście wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

2015 200 000 200 000 

23 DRRP DRRP Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

2014-2015 236 502 400 000 

24 DRG DRG 
Badanie ewaluacyjne sześciu edycji projektu systemowego - "InnoDoktorant - 
stypendia dla doktorantów" 

2014 0 0 

25 WUP WUP Ewaluacja ad hoc 2015 110 000 110 000 

RAZEM 546 502 710 000 

 ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁAŃ  980 555 3 434 2072 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Wartość nie zawiera kosztów działań, dla których w chwili tworzenia zestawienia całkowite wydatki były nieznane. 
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Raporty PSME w 2015 r.: 

Lp. 
Jednostka 

odpowiedzialna/zaangażowana 
w realizację działania 

Nazwa raportu Termin realizacji 

1 DRRP/departamenty 
odpowiedzialne za RPS 

Informacja o postępach realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 

marzec 2015 

2 DRG/ARP Raport z realizacji RPS w zakresie rozwoju gospodarczego czerwiec 2015 

3 DTP/DK Raport z realizacji RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 
czerwiec 2015 

4 DES/ROPS/WUP Raport z realizacji RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej czerwiec 2015 
5 DZ/DISI Raport z realizacji RPS w zakresie ochrony zdrowia czerwiec 2015 
6 DIF Raport z realizacji RPS w zakresie transportu czerwiec 2015 
7 DROŚ/DRG/WFOŚ Raport z realizacji RPS w zakresie energetyki i środowiska czerwiec 2015 
8 DRRP/ DPR/DEFS Informacja o środkach UE dla regionu w okresie 2007-2013 2015 
9 DRRP Raporty na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2015 
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Tabl. 4. Zidentyfikowane obszary tematyczne wymagające pozyskania danych  
i informacji w 2015 r. 

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  

(wg                               
kwartałów) 

1 DRRP 
Turystyka polska 
w 2014 r. 
Układ regionalny 

Instytut Turystyki 
Szkoła Główna 

Turystyki i Rekreacji 

zakup 
danych 

3 000 III kwartał 

2 DRRP 
Import i eksport 
województw w 
2014 r. 

Izba Celna w 
Warszawie 

zakup 
danych 550 III kwartał 

3 DRRP 
Przestępstwa i 
wykroczenia 

Komenda 
Wojewódzka Policji 

w Gdańsku 

dane 
bezpłatne 

- III kwartał 

4 DRRP 

Podatnicy, 
którzy dokonali 
odliczeń 1% 
podatku na 
organizacje 
pożytku 
publicznego w 
2014 r. 

Izba Skarbowa w 
Gdańsku 

dane 
bezpłatne 

- IV kwartał 

5 DRG 
Dane z bazy 
REGON 

GUS 
dane 

bezpłatne 
- I lub IV kwartał 

6 DRG 
Dane z bazy 
CEIDG 

Ministerstwo 
Gospodarki 

dane 
bezpłatne 

- I lub IV kwartał 

7 DZ 

Chorobowość – 
choroby naczyń 
mózgowych, 
cukrzyca, 
niedokrwienna 
choroba serca, 
POChP 

Sprawozdania  
MZ-11, MZ-13  
Pomorski Urząd 

Wojewódzki 
(PUW), Centrum 

Systemów 
Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ) 

dane 
bezpłatne 

- III – IV kwartał 
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Rozdział 6. Finansowanie działań 

W 2015 roku planuje się realizację 25 działań o charakterze badawczym, w tym 4 mają 
charakter ewaluacyjny. Będą stanowić istotne wsparcie dla opracowania raportów PSME 
przewidzianych w 2015 r. Uzupełnieniem zasobów informacyjnych będą dane pozyskane z 7 
obszarów badawczych.  

Realizacja działań ujętych w Planie działań PSME na rok 2015 będzie finansowana ze środków 
krajowych i zagranicznych. W ramach krajowych środków publicznych wyróżniono budżet WP, 
budżet państwa oraz FP. W ramach środków zagranicznych źródłem finansowania działań będzie 
budżet UE. 

Łącznie, szacunkowa wartość środków planowanych na realizację działań ujętych w Planie działań 
PSME na rok 2015 wyniesie ogółem 980 555 zł, z tego: 

1) środki krajowe 138 208 zł, w tym: 

 budżet WP - 76 500 zł; 

 budżet państwa - 53 708 zł; 

 pozostałe środki krajowe - 8 000 zł; 

2) środki UE – 842 347 zł. 

Tabl. 5. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł finansowania 

Jednostka 
zgłaszająca 

Wartość działań w 2015 r. 

Ogółem Budżet WP 
Budżet 
państwa 

Pozostałe 
środki 

krajowe 
Środki UE 

DEFS 538 053 30 000 50 708 0 457 345 
DES 38 000 0 0 0 38 000 
ROPS 0 0 0 0 0 
DTP 0 0 0 0 0 

DZ 30 000 30 000 0 0 0 
DK 0 0 0 0 0 
DRRP 236 502 0 0 0 236 502 
DRG 20 000 0 3 000 0 17 000 
ARP 0 0 0 0 0 
WUP 118 000 16 500 0 8 000 93 500 

Suma 980 555 76 500 53 708 8 000 842 347 

Struktura 
wydatków w % 100 7,80 5,48 0,82 85,91 

Głównym źródłem finansowania działań będzie budżet UE (85,9% ogółu środków 
zaplanowanych w 2015 r. działań). Struktura wydatków jest dość jednorodna. Zdecydowana 
większość zaplanowanych działań wiąże się z realizacją badań, których celem jest dostarczenie 
brakującej wiedzy, niezbędnej do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w RPS.  
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Część środków – 7,8%, będzie pochodzić z budżetu województwa, co zostało 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 

Wdrażanie Planu działań PSME na rok 2015 będzie wymagać sporządzenia przez Inicjatorów 
działań (we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację) harmonogramów ich 
realizacji. Zestandaryzowane harmonogramy poszczególnych działań (w ujęciu kwartalnym) 
zostaną zamieszczone w dedykowanym miejscu (dysk wewnętrzny PSME) w systemie 
informatycznym UMWP. Kluczowa będzie 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, jak i wprowadzonych ad-hoc) po zakończeniu 
ich realizacji zobowiązani są do przekazania Koordynatorowi Strategii Karty Informacyjnej 
zawierającej główne informacje o efektach działania. 

Ponadto, w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania sformułowano rekomendacje, 
Inicjator powinien zastosować się do procedury zarządzania rekomendacjami opisanej 
w Szczegółowej koncepcji działania Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji. 

Weryfikacja i analiza otrzymanych informacji pozwoli na monitorowanie i ocenę zrealizowanych 
działań oraz na upowszechnienie ich efektów. Wyniki tego monitoringu zostaną uwzględnione 
w pracach nad kolejnymi edycjami Planu działań PSME.  

 


