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WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zarząd 

województwa co roku, do 31 maja, przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie 

województwa. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku 

województwa i budżetu obywatelskiego.  

Raport jest rozpatrywany przez sejmik województwa podczas debaty na sesji, na której 

podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa. W debacie 

nad raportem, oprócz radnych , mogą zabierać głos również mieszkańcy województwa (po 

uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiego zamiaru przewodniczącemu sejmiku; zgłoszenie musi być 

poparte podpisami). 

Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku (dalej: Raport) obejmuje opis sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa w 2019 r.1, opis działań podjętych przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), w tym 

Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) i pozostałych programów w układzie celów 

strategicznych i operacyjnych SRWP, innych strategii, planów i programów, a także stan realizacji 

uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego podjętych w 2019 r.   

Raport, co do zasady, nie zastępuje i nie powiela informacji ze sprawozdań i raportów 

opracowywanych dla poszczególnych strategii, planów i programów, w tym w szczególności 

sprawozdania z budżetu województwa pomorskiego oraz raportów z realizacji RPS.  

Szczegółowe informacje sprawozdawcze, w tym dane finansowe oraz opis działań podjętych w 

ramach poszczególnych strategii, planów i programów, są uwzględnione w indywidualnych 

raportach i sprawozdaniach przygotowywanych zgodnie z przyjętym dla nich systemem 

monitoringu i oceny.  

Lista strategii, planów i programów ujętych w Raporcie znajduje się w Załączniku 2.  

Stan realizacji uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego podjętych w 2019 r. znajduje się w 

Załączniku 1 do Raportu.  

                                                 
1 Dane prezentowane w Raporcie co do zasady dotyczą 2019 r. Ze względu na terminy publikacji danych przez GUS niektóre 
dane mogą dotyczyć innych przedziałów czasowych. 
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I. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA REGIONU W 2019 R. 

Sytuacja demograficzna 

Ludność 

W 2019 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 2 337,8 tys. osób2 (6,1% ludności kraju, 7. 

miejsce). Miasta koncentrowały 63,6% ludności. Na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet (5. 

miejsce w kraju). Współczynnik feminizacji był wyższy w miastach (110), niż na wsi (98).  

W ostatnich latach województwo notowało najwyższy w Polsce przyrost liczby mieszkańców 

będący rezultatem dodatniego przyrostu naturalnego oraz salda migracji. Pomorskie od lat cechuje 

najwyższy przyrost naturalny w kraju (0,91 na 1000 osób w 2019 r.3). Dodatnie wartości utrzymują 

się zarówno w mieście, jak i na wsi, przy czym na wsi przyrost naturalny jest zdecydowanie wyższy. 

W układzie powiatów najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie kartuskim (9,5 na 1000 osób), 

najniższy – ujemny – w Sopocie (-6,6 na 1000 osób). 

Pomorskie charakteryzuje się relatywnie korzystną strukturą wiekową. Odsetek mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym (19,7%) jest najwyższy w kraju, podczas gdy odsetek populacji w 

wieku poprodukcyjnym jest jednym z najniższych (12. lokata). Jednocześnie odsetek osób w wieku 

produkcyjnym systematycznie maleje (60,1% w 2019 r. wobec 60,3% w 2018 r.), zwiększa się 

natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym (20,3% w 2019 r. wobec 20,0% w 2018 r.).  

Migracje 

Pomorskie cechuje wysoka atrakcyjność osiedleńcza. Od kilkunastu lat obserwuje się dodatnie 

saldo migracji ludności na pobyt stały. W pierwszym półroczu 2019 r. dodatni wskaźnik 

zanotowało siedem powiatów, w tym sześć w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot (OM G-G-S), tj. powiaty ziemskie: gdański, kartuski, wejherowski, pucki oraz grodzkie 

Gdańsk i Gdynia a także jeden powiat spoza aglomeracji (słupski). Pozostałe powiaty zanotowały 

saldo ujemne (najniższe było w człuchowskim i sztumskim). W 2018 r. wartość współczynnika 

salda migracji wewnętrznych i zagranicznych osób w wieku produkcyjnym ulokowała Pomorskie 

na 2. miejscu w kraju (za województwem mazowieckim).  

W ostatnich latach widoczny był coraz większy napływ imigrantów zasilających pomorski rynek 

pracy. W 2019 r. liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wpisanych 

do ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy w województwie wyniosła 128,8 tys. (dla 

porównania w całym 2018 r. liczba oświadczeń wyniosła 132 tys.), natomiast zezwoleń na pracę 

sezonową 2,1 tys. Rosła liczba zezwoleń na pracę długoterminową wydawanych przez Wojewodę 

Pomorskiego, która w 2019 r. wyniosła 30,4 tys. Wśród imigrantów dominowali obywatele Ukrainy 

i Białorusi4. 

Rynek pracy 

Bezrobocie 

W 2019 r. bezrobocie w województwie pomorskim osiągnęło rekordowo niski poziom – bliski 

naturalnemu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,4% i była jedną z najniższych w kraju 

                                                 
2 Dane dotyczące demografii podane są wg stanu na 30 czerwca 2019 r. 
3 Dane za I półrocze 2019 r. 
4 Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego w 2019 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
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(niższa była jedynie w województwie wielkopolskim, śląskim i małopolskim). Większość osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy stanowiły kobiety (62,8%). 

Bezrobocie w regionie jest przestrzennie zróżnicowane, w 2019 r. najwyższą stopą bezrobocia 

charakteryzowały się wschodnie i zachodnie powiaty: nowodworski, malborski, człuchowski, 

bytowski, lęborski i sztumski, najniższa natomiast cechowała Trójmiasto i powiat kartuski. 

Dysproporcje pomiędzy powiatami zmniejszyły się (najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego 

wyniosła 11,5% w powiecie nowodworskim, najniższa zaś w Sopocie – 1,4%). W powiatach o 

najniższym poziomie bezrobocia dynamika spadku tego wskaźnika była słabsza, natomiast powiaty 

o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia notowały stosunkowo dużą dynamikę jej spadku. 

Aktywność zawodowa 

Aktywność zawodowa mieszkańców regionu w ostatnich latach była coraz wyższa i należała do 

najwyższych w kraju. W IV kwartale5 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 58,8% 

i uplasował województwo na 2. miejscu (za Mazowszem). Liczba pracujących mieszkańców 

wyniosła 1 039 tys. osób (6,3% krajowej populacji pracujących, 7. miejsce). Rosnąca liczba 

pracujących wpłynęła na coraz wyższy wskaźnik zatrudnienia, który wyniósł 57,6%, natomiast w 

grupie wieku 20-64 lata – 76,5%. W 2018 r. wskaźnik zatrudnienia w grupie 20-64 lata (73,6%) 

drugi rok z rzędu był wyższy od średniej unijnej (73,1%) i jednocześnie był jednym z najwyższych 

w kraju. Wskaźnik ten był wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet, a dysproporcje między nimi 

pogłębiają się.  

Struktura pracujących w województwie od lat różni się od średniej w kraju. Największe różnice 

występują w przypadku rolnictwa oraz usług. W IV kwartale 2019 r. w pomorskim rolnictwie6 

pracowało 5,3% ogółu pracujących (55 tys. osób), podczas gdy w usługach 62,3% (647 tys.). 

W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 9,1% i 58,2%. Udział pracujących w przemyśle 

i budownictwie kształtował się na poziomie zbliżonym do średniego w kraju i wynosił 32,1% (w 

Polsce - 32,0%).  

Zróżnicowana jest też struktura pracujących w podregionach. Specjalizacją podregionu 

starogardzkiego jest przemysł i budownictwo, w podregionie chojnickim notowany jest najwyższy 

odsetek pracujących w rolnictwie, a podregion trójmiejski cechuje najwyższy w regionie odsetek 

pracujących w usługach. 

Dobra sytuacja na rynku pracy w 2019 r. powodowała, że pracodawcy zmagali się z wciąż rosnącym 

deficytem kadrowym. Odpowiedzią na braki kadrowe stało się zatrudnianie cudzoziemców w 

szczególności w branżach: transportowo-spedycyjnej, budowlanej, przetwórczej, handlu i 

gastronomii oraz opiece zdrowotnej7.  

Konkurencyjność gospodarki 

Produkt Krajowy Brutto, Wartość Dodana Brutto 

Pomorska gospodarka od lat plasowała się na 7. pozycji pod względem wielkości PKB. 

Wg wstępnych danych GUS, w 2018 r. regionalny PKB zwiększył się do 124,6 mld zł, tj. o 7,4% 

względem roku poprzedniego (co było 3. wynikiem w Polsce) i stanowił 5,9% krajowego produktu. 

                                                 
5 Dane kwartalne wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) GUS. 
6 Dane wg BAEL dotyczą sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo. 
7 Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie pomorskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 



6 

 

Przyrost PKB był o 1,1 p.p. wyższy od średniego w kraju. PKB przypadający na 1 mieszkańca 

plasował region na 5. miejscu w Polsce. Osiągnięta w 2018 r. wartość 53,5 tys. zł była o 7,0% 

wyższa niż rok wcześniej i stanowiła 97,2% średniej krajowej.  

Utrzymują się duże dysproporcje w przestrzennym zróżnicowaniu PKB. Niezmiennie, niemal 

połowę regionalnego PKB wytwarzał podregion trójmiejski (48,5%)8, w którym notowany był 

najwyższy poziom PKB per capita (75 206 zł, tj. 150,4% średniej regionu). Najmniejszy wkład 

w regionalny PKB (6,5%) wniósł podregion chojnicki, notując jednocześnie najniższą wartość w 

przeliczeniu na mieszkańca (33 413 zł, tj. 66,8% średniej wojewódzkiej).  

W ostatnich latach systematycznie zmniejszał się dystans dzielący województwo od średniego 

poziomu rozwoju w UE mierzonego PKB per capita wyrażonego w parytecie siły nabywczej (PPS). 

W 2018 r. stanowił on 68% średniej UE, wobec 67% w 2017 r. Polska osiągnęła 70% średniej UE9.  

Podobnie jak w latach poprzednich, Pomorskie w 2018 r. zajmowało 7. lokatę w Polsce pod 

względem wartości dodanej brutto. Wg szacunków GUS, w 2018 r. wyniosła ona 109,0 mld zł 

(5,9% wartości krajowej) i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 7,0%, co było trzecim 

największym przyrostem wśród województw. W wytwarzaniu WDB dominowały usługi (62,8% w 

2017 r. – 5. miejsce w kraju). Wewnątrzregionalne zróżnicowanie WDB jest analogiczne jak 

w przypadku PKB. Pod względem wydajności pracy10 region od lat plasował się w czołówce 

krajowej – 4. lokata (120,2 tys. zł w 2017 r.).   

Przedsiębiorczość 

Mieszkańcy województwa należą do jednych z bardziej przedsiębiorczych w Polsce. Na koniec 

2019 r. w systemie REGON zarejestrowanych było 307,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, 

tj. o 10,7 tys. podmiotów więcej niż w 2018 r. Pod względem liczby podmiotów wpisanych 

do rejestru REGON na 10 tys. ludności region utrzymywał 4. lokatę w Polsce (1 271 podmiotów 

w 2018 r.). Najwyższa przedsiębiorczość cechuje Trójmiasto, które skupiało 42,3% podmiotów. 

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego przypadająca na 10 tys. mieszkańców, jak 

i wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego plasowały województwo na 7. pozycji w Polsce 

w 2018 r. W zakresie struktury inwestycji zagranicznych w regionie, najwięcej z nich pochodzi z 

Niemiec, Luksemburga i Holandii. Większość inwestycji jest ulokowana w Trójmieście i okolicy.  

Innowacje, badania i rozwój 

W ostatnich latach Pomorskie plasowało się w czołówce województw o dużym potencjale 

innowacyjnym. W 2019 r. zajęło 4. miejsce w rankingu innowacyjności polskich regionów11, za 

województwami: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Pomorski sektor usług jest jednym z 

najbardziej innowacyjnych w Polsce. O wysokiej pozycji w rankingu decydują stosunkowo duże 

nakłady finansowe na badania i rozwój.  

Stosunek nakładów na B+R do PKB w 2018 r.12 wynosił 1,4% (wzrósł z 1,08% w 2017 r.) i 

uplasował region na 3. pozycji w kraju, podobnie jak poziom nakładów sektora przedsiębiorstw w 

relacji do PKB, który wzrósł z 0,76% do 1,07%. Wysoki był również udział nakładów sektora 

                                                 
8 Dane dla podregionów dotyczą 2017 r. Brak danych szacunkowych dla 2018 r. 
9 Dane EUROSTAT. 
10 Wydajność pracy mierzona wartością dodaną brutto na 1 pracującego. 
11 Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów. 
12 Na podstawie szacunkowych danych PKB dla 2018 r. 
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przedsiębiorstw na działalność B+R w nakładach na B+R ogółem – 76,4% w 2018 r. (2. miejsce 

w kraju). Pracujący w B+R w Pomorskiem stanowili 1,15% mieszkańców aktywnych zawodowo 

oraz 1,17% pracujących ogółem, co plasowało region na 4. miejscu w kraju.  

W 2018 r. województwo cechował wysoki, drugi po Mazowszu, udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych (25,6%), a pod względem udziału sprzedaży wyrobów nowych lub istotnie 

ulepszonych w sprzedaży ogółem w przemyśle region plasował się na 4. miejscu w kraju. 

Edukacja  

Opieka nad dzieckiem do 3 lat 

Rośnie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2018 r. w regionie funkcjonowały 272 żłobki, 

oddziały żłobkowe i kluby dziecięce, które oferowały łącznie 7,7 tys. miejsc, tj. o 30% więcej niż 

rok wcześniej. Najwięcej miejsc skoncentrowanych jest na terenie Gdańska, Gdyni, powiatu 

wejherowskiego, kartuskiego i gdańskiego. Dotychczasowe pozytywne trendy dotyczyły zarówno 

miast, jak i obszarów wiejskich. Mimo to, wskaźnik użłobkowienia w 2018 r. był nadal niższy niż 

przeciętny w Polsce – liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci do lat 3 

osiągnęła wartość 84, przy 105 dla Polski.  

Wychowanie przedszkolne 

W ostatnich latach w regionie przybywało placówek wychowania przedszkolnego i miejsc, którymi 

one dysponują, co jest związane m.in. ze wsparciem działań związanych z upowszechnieniem 

edukacji przedszkolnej, w tym współfinansowanych ze środków UE. Liczba miejsc opieki nad 

dziećmi powyżej 3. roku życia rosła szybciej niż przeciętnie w kraju. W 2018 r. funkcjonowało 

1 469 placówek wychowania przedszkolnego (tj. o 44 więcej niż rok wcześniej) oferujących 75,9 tys. 

miejsc (wzrost o 3,4 tys. w porównaniu do poprzedniego roku). Jednak, pomimo następującej 

poprawy, odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wynoszący 86,5% 

był nadal jednym z najniższych w kraju, a dostęp do edukacji przedszkolnej cechował się znacznym 

zróżnicowaniem przestrzennym. 

Kształcenie ogólne i wsparcie uczniów uzdolnionych 

Wyniki egzaminów zewnętrznych w Pomorskiem nadal są nieco niższe niż średnie w kraju.  

W 2019 r. w zakresie egzaminu ósmoklasisty średni wynik z języka polskiego wyniósł 62% (w kraju 

- 63%), a z matematyki 44% (Polska – 45%). Podobnie w przypadku egzaminu gimnazjalnego – 

średni wynik z języka polskiego wyniósł 62% (w kraju – 63%), a z matematyki – 42% (Polska – 

43%). Zdawalność egzaminów maturalnych była również niższa niż średnio w kraju i wyniosła 

86%13 (wobec 87,5% w Polsce).  

Utrzymuje się polaryzacja wyników ze względu na lokalizację szkoły – w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty różnica między szkołami wiejskimi a miastami powyżej 100 tys. mieszkańców 

wyniosła 8 p.p. w przypadku języka polskiego oraz 14 p.p. w przypadku matematyki. Z kolei w 

przypadku egzaminu gimnazjalnego różnice te wyniosły odpowiednio 9 p.p. i 13 p.p.  

Wsparcie kształcenia ogólnego w pomorskich szkołach podejmowane jest m.in. poprzez działania 

realizowane przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, które 

zainicjowały powstanie oraz moderują 82 przedmiotowe i problemowe sieci współpracy dla 

                                                 
13 Odsetek absolwentów w 2019 r., którzy zdali egzamin w maju, czerwcu i sierpniu. 
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nauczycieli i dyrektorów szkół. Jednocześnie intensywnie rozwijają się działania służące 

ukierunkowanemu wsparciu dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej m.in. poprzez realizację 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego 

(wsparcie stypendialne) oraz poprzez przedsięwzięcie strategiczne Zdolni z Pomorza realizowane 

przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi i 

szkołami wyższymi (diagnoza i wszechstronne wsparcie uzdolnień). 

Szkolnictwo zawodowe 

W 2018 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zmalał współczynnik skolaryzacji brutto14 

dotyczący zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół I stopnia (z 17,64% do 17,42%, 

wobec 14,31% w kraju). Współczynnik liczony dla szkół zawodowych (bez zasadniczych 

zawodowych, branżowych szkół I stopnia i szkół specjalnych przysposabiających do pracy) i 

ogólnozawodowych wzrósł w tym okresie z 43,57% do 44,71% (w kraju – 47,31%). 

W 2018 r. uczniowie I klas branżowych szkół I stopnia stanowili 18,1% ogółu uczniów klas I szkół 

ponadpodstawowych (w Polsce – 13,8%). W przypadku techników i liceów ogólnokształcących 

było to z kolei odpowiednio 39,2% i 42,7% (średnia dla kraju – 41,2% i 45,0%). Uczniowie 

branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2018/2019 stanowili największą grupę uczniów I 

klas szkół ponadpodstawowych w powiecie kartuskim, kwidzyńskim i bytowskim. W przypadku 

techników wyróżniał się powiat słupski, a w przypadku liceów ogólnokształcących – Trójmiasto.  

Wskutek działań podjętych przez Samorząd Województwa Pomorskiego15 (we współpracy 

z organami prowadzącymi, instytucjami reprezentującymi pracodawców oraz instytucjami rynku 

pracy), zmienia się profil kształcenia zawodowego w regionie. Jest on lepiej dostosowany do 

zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potrzeb branż kluczowych dla rozwoju 

województwa. Jednak w dalszym ciągu istnieje konieczność systemowego wsparcia współpracy 

szkół zawodowych z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.  

Kształcenie ustawiczne 

Rośnie zainteresowanie mieszkańców kształceniem ustawicznym. Świadczy o tym wzrost udziału 

osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, który w 2018 r. wyniósł 7,0% 

(wobec 5,3% w 2017 r.) i był wyższy niż średni w kraju (5,7%). Był to jednocześnie 2. wynik wśród 

polskich regionów (wyżej plasowało się tylko województwo mazowieckie), ale znacznie odbiegający 

od średniej dla krajów Unii Europejskiej (11,1%).  

Szkolnictwo wyższe 

W roku akademickim 2018/2019 w województwie działało 26 uczelni, na których studiowało 

83,5 tys. studentów, tj. 6,8% ich krajowej populacji. Na 10 tys. mieszkańców regionu przypadało 

358 studentów, natomiast na 10 tys. mieszkańców w grupie wiekowej 19-24 lata – 5472 studentów, 

co w obydwu przypadkach było 4. wynikiem w kraju i były to wartości niższe niż rok wcześniej.  

Liczba studentów systematycznie spada – w 2018 r. było ich o 3,2% mniej niż rok wcześniej. 

Sukcesywnie rosła natomiast liczba cudzoziemców, którzy studiują na pomorskich uczelniach. W 

                                                 
14 Stosunek liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności określonej jako 

odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
15 W ramach przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych 

i regionalnego rynków pracy. 
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2018 r. stanowili oni 4,6% ogólnej liczby studentów, podczas gdy rok wcześniej – 4,1%. Był to 

jednak nadal wynik niższy od średniej krajowej (6,3%).  

Integracja społeczna 

Ubóstwo i pomoc społeczna 

Podobnie jak w całym kraju, w województwie pomorskim w ostatnich latach następował spadek 

liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa, głównie z powodu dobrej sytuacji na rynku pracy. 

Wskaźnik granicy ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) wynoszący 2,0% w 2018 r. był jednym 

z najniższych w Polsce (niższy był tylko w województwie zachodniopomorskim), a spadek jego 

wartości w stosunku do roku poprzedniego był najwyższy w kraju.  

Malała także liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2019 r. było ich 

74,4 tys. wobec 80,1 tys. rok wcześniej. Na 10 tys. mieszkańców przypadało 318 osób, którym 

przyznano świadczenia16.   

Ekonomia społeczna 

W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła liczba podmiotów ekonomii społecznej. 

W regionie funkcjonowały 23 centra integracji społecznej (o 1 więcej niż rok wcześniej)17,  

17  klubów integracji społecznej (o 5 więcej)18, 2 zakłady aktywności zawodowej, 72 spółdzielnie 

socjalne (o 8 więcej niż rok wcześniej) oraz 8 778 organizacji pozarządowych (o 358 więcej niż w 

2018 r.), z których około 10% prowadziło działalność gospodarczą.   

W 2019 r. funkcjonowały cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) obejmujące 

swoim zasięgiem subregiony słupski, południowy, nadwiślański i metropolitalny. Swoją działalność 

rozpoczął Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który działaniem obejmuje 

powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, kwidzyński, starogardzki. Według danych OWES na 

terenie województwa pomorskiego funkcjonowało 51 przedsiębiorstw społecznych (36 spółdzielni 

socjalnych, 13 fundacji, 1 stowarzyszenie, 1 spółka non profit)19.  

Samorząd Województwa Pomorskiego, kreując politykę społeczną, od lat wspiera samorządy 

lokalne oraz organizacje pozarządowe w powoływaniu i wzmacnianiu podmiotów ekonomii 

społecznej. Ich różnorodność oraz lokalizacja determinuje konieczność permanentnego 

budowania sieci współpracy i zacieśniania relacji pomiędzy nimi celem zwiększania zatrudnialności 

i ograniczania liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym20. 

Piecza zastępcza i wsparcie rodziny 

Wzrosła liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej – w 2019 r. było to 4 993 osób, tj. o 56 
osób więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie odsetek dzieci umieszczanych w pieczy 
instytucjonalnej stanowi mniejszość – 19,7% wszystkich dzieci w pieczy zastępczej  
w województwie, na rzecz pieczy rodzinnej – 80,3%. W analizowanym roku w regionie 
funkcjonowało 2 347 rodzin zastępczych (tj. o 72 więcej niż rok wcześniej). 

W 2019 r. w województwie 2 141 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych korzystało ze wsparcia 241 asystentów rodzin. W funkcjonujących 

                                                 
16 Sprawozdanie MRPiPS 03R za 2019 rok. 
17 Sprawozdanie z działalności centrum integracji społecznej za rok 2019, Pomorski Urząd Wojewódzki. 
18 Sprawozdanie z działalności klubu integracji społecznej za rok 2019, Pomorski Urząd Wojewódzki. 
19 Stan na grudzień 2019 r. 
20 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego w 2018 r., ROPS. 
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89 placówkach wsparcia dziennego, czyli różnego rodzaju świetlicach dla dzieci i młodzieży były 

łącznie 2 140 miejsca. Przeciętna liczba dzieci, które uczestniczyły w tej formie wsparcia w ciągu 

całego roku wyniosła 1 63121.  

Infrastruktura techniczna i społeczna 

Transport 

Łączna długość dróg ekspresowych i autostrad w województwie pomorskim w 2018 r. wynosiła 

169 km (o 31 km więcej niż rok wcześniej). Gęstość dróg ekspresowych i autostrad jest niższa niż 

przeciętnie w Polsce – w 2018 r. – 9,2 km na 1000 km2 (średnia dla kraju – 11,9 km) i uplasowała 

region na 11. pozycji. Ponadprzeciętnie rozwinięta jest natomiast sieć dróg wojewódzkich. Ich 

długość sięgnęła 1,8 tys. km, przekładając się na średnią gęstość rzędu 10 km na 100 km2 (5. miejsce 

w kraju).  

Realizacja inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedniego, spadła liczba wypadków 

drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców – 98,3 (3. najwyższa lokata w kraju), ale wzrosła 

liczba ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców – 6,8 (3. najniższy wynik w 

kraju). Rannych w wypadkach drogowych było 2 775 osób, tj. 120,8 osób w przeliczeniu na 100 

wypadków. 

Skala zrealizowanych inwestycji i remontów w regionie nie   zrównoważyła pogarszającego się stanu 

technicznego nawierzchni dróg krajowych. Na koniec 2019 r. w stanie dobrym znajdowało się 

70,6% dróg krajowych (wobec 72,7% rok wcześniej). Działania Zarządu Województwa 

Pomorskiego w roku 2019 przyczyniły się do powstrzymania degradacji stanu technicznego dróg 

wojewódzkich. Odsetek dróg wojewódzkich o dobrym i zadowalającym stanie technicznym 

wyniósł 51,2% (wobec 50,8 % na koniec 2018 roku).  

Pomorskie pozytywnie wyróżnia się pod względem gęstości linii kolejowych, których w 2018 r. było 

prawie 1,2 tys. km, co w przeliczeniu na 100 km2 – 6,5 km – uplasowało region na 6. miejscu w kraju. 

Stopniowo poprawia się też stan rozwoju infrastruktury kolejowej.  

W ostatnich latach stale rosła liczba pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich 

przewozów pasażerskich – w 2019 r. przewieziono 56,4 mln osób (o ponad 3 mln osób więcej niż w 

2018 r.). Problemem pozostaje wyczerpująca się przepustowość linii kolejowych w OM G-G-S. 

Niezadowalający jest również stan infrastruktury towarzyszącej.  

Znaczącym wyzwaniem rozwojowym w obszarze infrastruktury jest poprawa dostępności 

transportowej zachodniej części regionu. W szczególności problemem pozostaje czas dojazdu do 

stolicy województwa. Więcej niż 2 godziny zajmuje dojazd do Gdańska z gmin w zachodnich 

częściach powiatów słupskiego, bytowskiego i chojnickiego oraz z powiatu człuchowskiego. Najdalej 

pod względem czasu przejazdu od Gdańska położone są gminy: Czarne, Debrzno i Rzeczenica. 

Najbardziej oddalonymi od Gdańska miastami powiatowymi są Człuchów, Słupsk i Chojnice z 

czasem przejazdu wynoszącym nieco ponad 2 godziny. Odczuwalne zmniejszenie czasu przejazdu 

powinno nastąpić w przypadku Słupska po zakończeniu prac prowadzonych na drodze ekspresowej 

S6. Możliwość bezpośredniego dojazdu do Gdańska komunikacją publiczną z obszaru 

województwa (poza bezpośrednią strefą metropolitalną) jest dość słaba i ogranicza się do głównych 

                                                 
21 Dane ze sprawozdań WRiSPZ-P i WRSPZ-G za II poł. 2019 r. 
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ciągów komunikacyjnych22. Ogółem 69% mieszkańców województwa mieszkających poza 

Gdańskiem ma do niego bezpośrednie połączenie23. 

Od lat odnotowuje się wzrost lotniczych przewozów pasażerskich i towarowych. W 2019 r. w 

Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużono prawie 5,4 mln osób, tj. o ok. 8% więcej 

pasażerów niż rok wcześniej. Gdański port był 2. w kraju (po Krakowie) lotniskiem regionalnym 

obsługującym największą liczbę pasażerów. 

Porty morskie 

Porty morskie województwa pomorskiego mają kluczowe znaczenie dla gospodarki morskiej kraju. 

Ich udział w obrotach ładunkowych polskich portów morskich w 2018 r. wynosił 69,1%. W 2019 r. 

w porcie w Gdańsku przeładowano 45,5 mln ton ładunków, natomiast w Gdyni 20,5 mln ton, co 

oznaczało wzrost obrotów ładunkowych w stosunku do 2018 r. o 4,2%.  

Rośną również przeładunki kontenerowe portów morskich. W 2019 r. w Gdańsku24 przeładowano 

2 073 tys. TEU (wzrost o 6% w stosunku do roku wcześniejszego), a w Gdyni 897,1 tys. TEU (od 

2018 r wzrost o 12%).  

W zakresie przewozów pasażerskich25 zdecydowanie przoduje port w Gdyni, który w 2018 r. 

obsłużył 901,1 tys. pasażerów, podczas gdy port w Gdańsku 274,6 tys. W porównaniu z rokiem 

wcześniejszym, w Gdyni odnotowano wzrost o 7%, a w Gdańsku o 13%. 

Dostęp do Internetu 

Udział przedsiębiorstw z dostępem do Internetu o prędkościach przynajmniej 100 Mb/s w 2019 r. 

kształtował się na poziomie 23,6%, co jest wynikiem minimalnie wyższym od średniej krajowej 

(23,5%). Ponad 80% miejscowości na terenie województwa jest w zasięgu działania sieci kablowych 

i bezprzewodowych.  

Infrastruktura komunalna 

Pomorskie zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem odsetka ludności korzystającej 

z kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Z kanalizacji korzystało w 2018 r.  83,1% mieszkańców 

(1. miejsce w kraju), a z oczyszczali ścieków komunalnych – 82,8% (2. miejsce), przy średnich 

krajowych wynoszących odpowiednio: 70,8% i 74,0%. Biorąc pod uwagę rozwój sieci kanalizacyjnej, 

skala zróżnicowania pomiędzy miastem a wsią sięga 32,6 p.p. (dla Polski różnica ta wynosi 49,0 p.p.), 

zaś w przypadku odsetka mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków to 32,0 p.p. 

(w kraju – 51,7 p.p.).  

W układzie powiatowym sytuacja jest zróżnicowana. Podczas gdy wszyscy mieszkańcy Sopotu 

korzystają z instalacji kanalizacyjnej, tylko nieco połowa (58,1%) mieszkańców powiatu kartuskiego 

korzysta z tego typu usług. W przypadku ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, najwyższy 

odsetek charakteryzuje Słupsk (95,0%), a najniższy powiat kartuski (57,8%). 

                                                 
22 W 2019 r. na 1 733 badane miejscowości 473 miały bezpośrednie połączenia z Gdańskiem, to jest o 50 miejscowości więcej niż 

w 2014 r. Wśród nich były wszystkie miasta powiatowe (poza Puckiem) i większość miejscowości najbardziej zaludnionej części 
województwa w najbliższym otoczeniu obszaru metropolitalnego (Guzik R. (red.), Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między 
ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem, Komponent 3 Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna - Województwo pomorskie, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2019). 

23 Ibidem. 
24 Głębokowodny terminal kontenerowy DCT Gdańsk posiada roczną zdolność przeładunkową na poziomie 3 mln TEU. Dzięki 

temu jest on największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim oraz jedynym terminalem głębokowodnym w tym 
rejonie, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. 

25 Liczonych z wycieczkowców, promów i statków pasażerskich. 
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Pomorskie cechuje się wysokim poziomem rozwoju sieci wodociągowej, z której korzysta 96,4% 

mieszkańców regionu (3. lokata w kraju), w tym 98,8% mieszkańców miast oraz 92,3% mieszkańców 

obszarów wiejskich.  

Kultura i turystyka 

Województwo oferuje szerokie możliwości uczestnictwa w kulturze dzięki wykorzystaniu zarówno 

zasobów materialnych dziedzictwa kulturowego, jak i potencjału licznych instytucji kultury. 

Związane jest to m.in. z realizacją licznych inwestycji w obiekty kultury, które stanowią zarazem 

atrakcję turystyczną. W 2019 r. w województwie działały 83 muzea łącznie z oddziałami, które 

zwiedziło 3,76 mln osób, co było 3. wynikiem w kraju (za mazowieckim i małopolskim), jednak 

różnica między dwoma dominującymi województwami jest wyraźna (około 9 mln odwiedzających 

więcej w ww. województwach). Liczba zwiedzających muzea i oddziały w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców od lat plasuje region na 3. miejscu w Polsce - 16,1 tys. Z kolei liczba widzów i 

słuchaczy odwiedzających teatry i instytucje muzyczne w 2019 r. wzrosła do 405 osób na 1000 

mieszkańców, co uplasowało region na 5. miejscu w kraju. Teatry województwa pomorskiego pod 

względem liczby odwiedzających plasowały się na tle kraju następująco: wszystkie teatry – 4. miejsce 

(510 tys. odwiedzających), teatry dramatyczne – 5. miejsce (184 tys.), w kategorii teatrów muzycznych, 

rozrywkowych, operetek - 2. miejsce (223 tys.).  

Region charakteryzuje duży potencjał rozwoju usług turystycznych wynikający ze zróżnicowanego 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co podnosi jego atrakcyjność. Różnorodność 

krajobrazowa, interesująca historia Pomorza oraz specyficzne i unikatowe zasoby dziedzictwa 

kulturowego to kluczowe czynniki stawiające województwo w czołówce najczęściej odwiedzanych 

miejsc w kraju. W ostatnich latach liczba turystów odwiedzających województwo pomorskie stale 

rosła i co ważne – trend ten dotyczył również miesięcy poza sezonem letnim (październik-kwiecień). 

W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedniego, liczba osób korzystających z obiektów 

noclegowych wzrosła o 6,3%, w tym liczba korzystających z obiektów poza sezonem turystycznym 

– o 8,7%.  

Łączna liczba przyjazdów do miejscowości na terenie województwa pomorskiego turystów 

krajowych i zagranicznych w 2018 r. wyniosła 8,4 mln, co dało 3. miejsce w kraju. Na przestrzeni 

ostatnich lat rosła liczba przyjazdów krajowych, w 2018 r. województwo zajmowało w tej kategorii 

1. miejsce w kraju (6,6 mln przyjazdów). Pomorskie pozycjonowane było również na 1. miejscu w 

zakresie krajowych podróży długookresowych, trwających co najmniej 5 dni (3,9 mln) i w pierwszej 

trójce w zakresie krajowych podróży krótkookresowych (2,7 mln). Liczba przyjazdów turystów 

zagranicznych do miejscowości na terenie województwa pomorskiego utrzymuje się na stałym 

poziomie 1,8 mln, co daje 5. miejsce w kraju.26 

Województwo pomorskie dysponuje jedną z największych baz noclegowych w Polsce i pod 

względem liczby miejsc noclegowych przypadających na 1000 ludności utrzymuje się na 2. pozycji 

w kraju (za województwem zachodniopomorskim). Wskaźnik ten stale rósł – do 49,8 w 2018 r. 

(przy średniej krajowej 20,8). Branża turystyczna reprezentowana jest przez 267 obiektów 

skategoryzowanych, w tym 216 hoteli zapewniających 22,7 tys. miejsc noclegowych o 

                                                 
26 Turystyka polska w 2018 r. województwo pomorskie, Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, 2019. 
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gwarantowanym standardzie. Od lat obserwowany jest wzrost liczby skategoryzowanych obiektów. 

W regionie działa ponad 330 organizatorów turystycznych, około 1000 przewodników miejskich i 

terenowych.27 

Ochrona zdrowia 

W Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 201828 województwo pomorskie zajęło najwyższą lokatę 

spośród wszystkich województw. Na pozycję wpłynęła wysoka ocena regionu w obszarze „poprawa 

stanu zdrowia mieszkańców” oraz „efektywna gospodarka finansowa”.  

Choroby cywilizacyjne nadal pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na stan zdrowia 

Pomorzan i są najważniejszymi powodami ich zgonów. Główną przyczyną zgonów mieszkańców od 

lat są choroby układu krążenia – 41,9% w 2018 r. (w Polsce – 40,5%) oraz choroby nowotworowe. 

Odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych jest najwyższy wśród województw – 28,5% w 

2018 r. (przy średnim dla kraju 26,4%). Pomorskie wyprzedza statystyki krajowe również pod 

względem zgonów z powodu cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych i zachowania.  

Liczba łóżek szpitalnych przypadających na 10 tys. mieszkańców wyniosła w 2018 r. 39,0 (przy 

średniej ogólnopolskiej sięgającej 47,3). Niższa od średniej w kraju była również liczba łóżek w 

hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w 

przeliczeniu na 100 tys. ludności (71,8 w 2018 r.).  

Województwo pomorskie słabo wypada pod względem dostępności infrastruktury ochrony zdrowia 

w zakresie środowiskowej opieki zdrowotnej, szczególnie w opiece psychiatrycznej, opiece nad 

osobami starszymi oraz przewlekle chorymi (brak Centrów Zdrowia Psychicznego, mała liczba 

oddziałów geriatrycznych, brakujące miejsca w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych i Opiekuńczo 

Pielęgnacyjnych). Jedynym podmiotem leczniczym w województwie, który brał udział w programie 

pilotażowym Centrów Zdrowia Psychicznego jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 

Pod koniec 2019 r. do udziału w programie pilotażowym zgłoszony został kolejny podmiot leczniczy 

tj.: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.  

Brak działań na rzecz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i 

młodzieży w kraju, doprowadził w 2019 r. w województwie do sytuacji kryzysowej wymagającej 

natychmiastowych działań wszystkich interesariuszy ochrony zdrowia mających wpływ na stan 

zdrowia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Samorząd Województwa Pomorskiego 

wielokrotnie apelował do instytucji odpowiedzialnych za finansowanie świadczeń zdrowotnych o 

wzrost wyceny świadczeń w zakresie psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Jednym z głównych problemów pomorskiego systemu ochrony zdrowia pozostaje zróżnicowany 

dostęp do podmiotów leczniczych i specjalistycznych świadczeń medycznych. Najlepszy dostęp 

zapewniony jest w OM G-G-S, natomiast szczególnie słabą dostępność odnotowuje się na obszarach 

wiejskich i w małych miastach.  

Poprawia się dostępność do usług medycznych, w tym wysokospecjalistycznych w zakresie leczenia 

i poziomu diagnostyki medycznej w szpitalach województwa. Pod koniec 2019 r. nastąpiło otwarcie 

pierwszego w regionie ośrodka kompleksowej, zintegrowanej opieki nad starszymi pacjentami - 

Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie (wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-

                                                 
27 Dane Departamentu Turystyki UMWP. 
28 PwC, czwarta edycja / kwiecień 2019. 
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rehabilitacyjnego) w ramach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko 

w Sopocie Sp. z o.o. Utworzony został w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka 

Sp. z o.o. w Słupsku w ramach Oddziału Hematologicznego - Ośrodek transplantacji szpiku 

kostnego, w tym utworzony Bank Komórek i tkanek wraz z wyposażeniem. Także budowa 

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz liczne projekty 

inwestycyjne dotyczące modernizacji i dostosowania do obowiązujących standardów regionalnej 

bazy szpitalnej znacząco zwiększą jakość, dostępność oraz poziom usług medycznych dla 

mieszkańców województwa. 

W 2018 r. liczba lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców była niższa niż średnia w kraju, chociaż 

w ostatnich latach wykazywała tendencję wzrostową. W 2018 r. zanotowano niewielki spadek do 

23,229 lekarzy na 10 tys. mieszkańców (w kraju - 23,3). Mimo obecności jednej z wiodących w Polsce 

uczelni medycznych, region niezmiennie plasuje się pod tym względem na 10. pozycji w kraju. 

Występują braki kadrowe lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz położnych. 

W przypadku pielęgniarek i położnych można już mówić o braku zastępowalności pokoleniowej. Na 

każde 10 tys. mieszkańców w 2018 r. przypadało 46,930 pielęgniarek i położnych, co było wynikiem 

wprawdzie nieco lepszym niż rok wcześniej, ale nadal plasującym region na niezmiennej od lat 15. 

pozycji w kraju (Polska – 56,2). Prognozy liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i 

położnych w latach 2016–2030 wskazują na pogłębienie tendencji spadkowych. Wskaźnik 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w województwie w 2030 r. wyniesie 2,90 

i będzie to najgorszy prognozowany wynik w kraju31. 

Problem stanowi również niewystarczający dostęp podmiotów leczniczych do infrastruktury sieci 

szerokopasmowych. Tylko niektóre szpitale posiadają kompletne systemy informatyczne z trzech 

podstawowych zakresów32, a nieliczne wykorzystują system informatyczny klasy Business 

Intelligence dla poprawy efektywności działania. 

W 2019 r. w dziedzinie ochrony zdrowia działały: 1 jednostka organizacyjna budżetowa WP, 6 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

WP oraz 8 spółek prawa handlowego, których właścicielem jest Województwo Pomorskie. 

Większość podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie szpitalnictwa posiada 

certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia (spełnione standardy akredytacyjne Centrum 

Monitorowania Jakości). Certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia na koniec 2017 r. 

dysponowało łącznie 11 szpitali, na koniec 2018 roku 12 szpitali. W 2019 r. liczba certyfikatów 

jakości utrzymała się na takim samym wysokim poziomie jak w roku poprzednim 

 

                                                 
29 Lekarze pracujący wg podstawowego miejsca pracy. 
30 Personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy. 
31 Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2017 – Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. 
32 HIS (ang. Hospital Information System), ERP (ang. Enterprise Resource Planning), PACS (ang. Picture Archive and 

Communication System)/RIS (ang. Radiology Information System). 
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II. KLUCZOWE DZIAŁANIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
W 2019 R. 

Zarząd Województwa Pomorskiego w 2019 r. realizował liczne działania dotyczące kluczowych 

obszarów istotnych dla rozwoju województwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, w tym dyskusja w ramach 

Subregionalnych Zespołów Roboczych, przeprowadzenie wywiadów z ekspertami oraz 

opracowanie projektu dokumentu,  

– animację rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w tym uruchomienie 

przedsięwzięcia strategicznego „Smart Progress – animacja rozwoju Inteligentnych Specjalizacji 

Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” oraz rewizję porozumień na 

rzecz ISP, 

– uruchomienie przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. trzech autorskich produktów 

finansowych pożyczkowych oraz gwarancyjnych, z czego dwa obejmowały docelowe wsparcie 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie (Linia finansowa oraz Poręczenie z 

Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.), natomiast jeden dotyczył 

wsparcia projektów miejskich (Pożyczka Miejska), 

– systemowe działania na rzecz integracji imigrantów, w tym podnoszenie kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, 

– organizację i koordynację licznych wydarzeń regionalnych ukierunkowanych na grupy 

odbiorców znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: kobiety (Marzec na 

obcasach), osoby młode (Wybieraj mądrze, Wspieraj mądrze), osoby 50+ (Aktywni z pasją), osoby 

poszukujące pracy (Kariera od nowa) oraz na rozwój postaw przedsiębiorczych u mieszkańców 

regionu Pomorski Dzień Przedsiębiorczości, 

– organizację Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej na poziomie subregionalnym 

i regionalnym, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele środowiska oświatowego, JST i 

ich jednostek, pracodawców, uczelni, uczniów i ich rodziców, 

– realizację programów polityki zdrowotnej, w tym w obszarze profilaktyki cukrzycy typu 2, 

rehabilitacji kardiologicznej, a także programu szczepień przeciw pneumokokom dla osób 65+, 

– realizację projektów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych podległych SWP 

dotyczących modernizacji oraz uporządkowania i dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawa i standardów regionalnej bazy szpitalnej, w tym utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Słupsku oddziału transplantacji szpiku kostnego, 

– podpisanie umów na realizację dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji 

kolejowych w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz zakup elektrycznego taboru 

kolejowego,  

– uruchomienie przewozów autobusowych dofinansowanych ze środków funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

– podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji elektryfikacji linii PKM wraz z budową 

dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga oraz działania prowadzące do uruchomienia tzw. 
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„bajpasu kartuskiego” – kolejowej trasy objazdowej z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk 

Kokoszki i Starą Piłę, 

– opracowanie projektów programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 

z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, 

położonych wzdłuż odcinków autostrady A1, dróg krajowych i ekspresowych, linii kolejowych, 

dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, 

których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 

– rozpoczęcie realizacji projektów dotyczących termomodernizacji szpitali podległych 

Samorządowi Województwa Pomorskiego,  

– ustalenie obszarów chronionego krajobrazu (Rzek Szkarpawy i Tugi, Jezior Człuchowskich, 

Doliny Rzeki Debrzynki), 

– współorganizację (wraz z Baltic Sea States Subregional Co-operation) 10-tego Forum 

Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019, którego tematem 

przewodnim była gospodarka o obiegu zamkniętym, 

– opinie i poprawki do projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

krajowych propozycji operacyjnych dotyczących zintegrowanego planowania strategicznego, 

– udział w przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 prowadzonych 

na poziomie krajowym, w tym w pracach grup roboczych wspierających przygotowanie 

programów operacyjnych na lata 2021-2027, 

– opinie i poprawki legislacyjne do projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na 

lata 2021-2027 w ramach prac grupy B05 oraz tzw. trilogów między KE, PE i państwami 

członkowskimi. 
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III. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020  

 

CEL STRATEGICZNY 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

W ramach CS 1. realizowane są trzy CO: 

1.1 Wysoka efektywność przedsiębiorstw 

1.2 Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 

1.3 Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 

CO 1.1 oraz 1.2 realizowane są poprzez działania podejmowane przez ZWP w ramach RPS w 

zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. CO 1.3 realizowany jest w ramach RPS 

w zakresie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Pomorska Podróż oraz Programu opieki nad zabytkami 

województwa pomorskiego na lata 2016-2019. 

W ramach CS 1. w 2019 r. realizowane były przedsięwzięcia strategiczne: (1) Smart Progress - animacja 

rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, (2) Pomorski 

Broker Eksportowy, (3) Invest in Pomerania, (4) Study in Pomorskie, (5) Pomorskie Szlaki Kajakowe, (6) 

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz (7) Pomorskie trasy 

rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. 

CO 1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 

RPS Pomorski Port Kreatywności 

W ramach CS 1. Efektywne przedsiębiorstwa w zakresie innowacji i transferu wiedzy do 

gospodarki zrealizowano szereg działań związanych z rozwojem Inteligentnych Specjalizacji 

Pomorza (ISP), w tym w szczególności uruchomiono przedsięwzięcie strategiczne – pilotażowy 

projekt animujący ISP – Smart Progress – animacja rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element 

Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, którego celem jest zwiększenie aktywności firm i uczelni w 

zakresie podejmowania współpracy i tworzenia konsorcjów wokół wspólnych pomysłów 

biznesowych opartych na nowych technologiach, a także podnoszenie kompetencji kadry 

administracji odpowiedzialnej za realizację zadań w ramach inteligentnych specjalizacji oraz 

rozwoju przedsiębiorczości. 

Ponadto zorganizowano szereg wydarzeń mających na celu rozwój specjalizacji oraz innowacyjnych 

przedsięwzięć w obszarach ISP, m.in. warsztaty i panele podczas wydarzeń branżowych (np. 

infoShare, Interizon Day, Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Transport Week, Fracht, Business 

Week Gdańsk) oraz spotkania dedykowane rozwojowi ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie 

chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Realizowano wraz z Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. 

z o.o. i Fundacją Interizon międzynarodowy projekt inDemand (współpraca podmiotów opieki 

zdrowotnej i firm informatycznych w celu utworzenia dedykowanych dla ich potrzeb cyfrowych 

rozwiązań zdrowotnych).  

Podjęto również działania na rzecz rozwoju inkubatorów (medycznego, morskiego, kosmicznego) 

oraz konsorcjów partnerów i interesariuszy z województwa pomorskiego w obszarze 

autonomiczności pojazdów, sztucznej inteligencji, lecznictwa uzdrowiskowego, a także podpisano 

deklarację ws. powołania Pomorskiej Doliny Wodorowej.  
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Ponadto Województwo Pomorskie czynnie uczestniczyło w przygotowaniu koncepcji pierwszego 

w Polsce Centrum Kompetencji Kadr Gospodarki Morskiej oraz w nawiązywaniu współpracy 

istotnych podmiotów w obszarze edukacji i kształcenia kadr na potrzeby branży morskiej i rozwoju 

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne.  

We współpracy z Radami ISP zakończono weryfikację i aktualizację obszarów ISP oraz podpisano 

II Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji, a także wyłoniono liderów dla 

poszczególnych ISP, których zadaniem jest świadczenie usług wsparcia organizacyjnego oraz 

merytorycznego na rzecz specjalizacji. 

Ponadto, wybrano dwóch pośredników finansowych, którzy będą realizować produkt pn. Wejście 

kapitałowe skierowany do innowacyjnych start-upów działających w ramach ISP. Całkowita kwota 

wsparcia przeznaczona w RPO WP 2014-2020 na ten cel wynosi 60 mln zł (docelowo zasilenie 

kapitałowe otrzyma łącznie 24 przedsiębiorstw). 

W zakresie zewnętrznych powiązań gospodarczych realizowano działania na rzecz zobowiązań 

SWP w zakresie: regionalnego systemu wsparcia eksportu, rozwoju systemu obsługi nowych 

i działających w regionie inwestorów oraz regionalnego systemu promocji gospodarczej. 

W szczególności kontynuowano realizację przedsięwzięć strategicznych Pomorski Broker Eksportowy 

oraz Invest in Pomerania. 

W ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego prowadzono działania promujące potencjał 

gospodarczy województwa, a także organizowano spotkania gospodarcze, misje, seminaria oraz 

wydarzenia targowe w liczących się ośrodkach wystawienniczych. Ponadto zakończyła się realizacja 

pierwszego etapu tzw. brokera zagranicznego. W roku 2019 z usług Pomorskiego Brokera Eksportowego 

skorzystało ok. 1000 firm pomorskich.  

W ramach Invest in Pomerania prowadzono 110 nowych projektów inwestycyjnych (30 projektów z 

sektora nowoczesnych usług dla biznesu i 80 z sektora przemysłowego), zorganizowano 36 wizyt 

inwestorskich oraz 74 misje i spotkania gospodarcze. Ponadto przeprowadzono analizę terenów 

inwestycyjnych o powierzchni większej niż 20 ha do lokowania projektów produkcyjnych i 

logistycznych. 

W ramach promocji gospodarczej zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych, w tym 

kontynuowano funkcjonowanie Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, realizowano działania w 

ramach inicjatywy Live more. Pomerania oraz przystąpiono do międzynarodowego projektu Wspieranie 

współpracy poprzez mapowanie, analizowanie i łączenie europejskich regionów przedsiębiorczości. 

W 2019 r. województwo pomorskie wraz z miastem Gdańsk otrzymały tytuł Europejski Region 

Przedsiębiorczości 2020 – Komitet Regionów UE nagrodził region i miasto za wyróżniającą się i 

wychodzącą w przyszłość strategię na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

Ponadto zorganizowano 20. edycję konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy wraz z galą 

finałową. 

CO 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe  

RPS Pomorski Port Kreatywności 

W ramach CS 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe w obszarze umiędzynarodowienia 

uczelni realizowano przede wszystkim działania w ramach przedsięwzięcia strategicznego Study in 
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Pomorskie w zakresie przygotowania i wypromowania, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, 

kompleksowej oferty dla studentów spoza regionu, w  tym zagranicznych. Odbyły się m.in. 

spotkania, warsztaty i seminaria na temat strategii umiędzynarodowienia uczelni wyższych oraz 

integracji studentów zagranicznych.   

W ramach kształcenia dla potrzeb gospodarki kontynuowano badanie potrzeb subregionalnych 

rynków pracy oraz realizowano działania ukierunkowane na przyciąganie talentów i kadr dla 

gospodarki z zagranicy oraz z innych regionów Polski (głównie w ramach Live more. Pomerania). 

Prowadzono także działania na rzecz współpracy uczelni oraz upowszechniania informacji na 

temat dostępnych w regionie programów stażowych i stypendialnych. Realizowano również 

spotkania konsultacyjne w ramach ERASMUS+ KA3 - Support to the activities of the European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training. National Reference Points. 

CO 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 

RPS Pomorska Podróż  

W ramach CS 1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego kontynuowano inwestycje dotyczące opieki i ochrony dziedzictwa 

kulturowego, w tym: 

 zakończono prace mające na celu poprawę stanu zabytkowego budynku Starej Apteki wraz z 

Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku oraz wykonano 

kompleksową modernizację nowej sceny na potrzeby Teatru Wybrzeże w Gdańsku, 

 zakończono prace konserwatorskie i adaptacyjne, przywrócono zabytkowe wyposażenie 

kościoła, zwiększono przestrzeń udostępnianą dla zwiedzających oraz stworzono 

kompleksowy system informacji turystycznej w Centrum św. Jana w ramach II etapu adaptacji, 

 zakończono aranżację wystaw w ramach rewitalizacji i adaptacji XIX-wiecznego Spichlerza 

Białego w Słupsku, 

 wykonano prace naprawcze konstrukcji, prace konserwatorskie elewacji, a także 

zaprojektowano i wykonano prace aranżacyjne na parterze budynku spichlerza Błękitny 

Baranek w Gdańsku. 

Ponadto, w ramach Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 

2016-2019, przyznano łącznie 19 dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego. 

Dzięki wsparciu zahamowano proces destrukcji i zabezpieczono zabytki sakralne, przy 

jednoczesnym wyeksponowaniu cennych walorów regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

W zakresie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego kontynuowano 

realizację dwóch przedsięwzięć strategicznych: Pomorskie Szlaki Kajakowe oraz Rozwój oferty turystyki 

wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, w tym zorganizowano spotkania z partnerami i 

kluczowymi interesariuszami projektów, a także przeprowadzono wizje lokalne w miejscach 

realizacji zadań oraz konsultacje z partnerami przedsięwzięć, dzięki którym dokonano uzgodnień 

mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz standardu planowanych 

inwestycji. Przeprowadzono również kampanię promocyjną przedsięwzięć strategicznych, 



20 

 

dokonano aktualizacji oznakowania inwestycji w oparciu o ujednolicony standard graficzny znaków 

wodnych, drogowych i tablic informacyjno-promocyjnych. Prowadzono również doradztwo 

techniczne dla partnerów projektów. Partnerzy realizowali zadania inwestycyjne, opracowywali 

dokumentację techniczną oraz pozyskiwali niezbędne pozwolenia.  

W ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych zakończono realizację inwestycji na odcinkach rzek m.in. 

Raduni, Słupi, Brdy, Rudej, Kamienicy, Zbrzycy, Czernicy, Białej, Wdy, Granicznej, Trzebiochy i 

Motławy. Łącznie w 2019 r. powstało 75 obiektów infrastruktury kajakowej oraz oznakowano 

344,4 km szlaków kajakowych.  

Natomiast w ramach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej zakończyła się realizacja zadań 

inwestycyjnych w zakresie budowy przystani żeglarskiej w Rewie (część lądowa) oraz rozbudowy 

portu Jachtowego w Jastarni.  

Ponadto, w zakresie budowy ponadregionalnego produktu turystyki wodnej w oparciu o polski 

odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, wspólnie z województwem lubuskim, 

wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, realizowano plan promocji, który 

objął m.in. udział w targach branżowych, organizację regat żeglarskich, konferencji, modyfikacji 

strony internetowej i oraz przewodników wodniackich.  

W ramach ponadregionalnych szlaków woFdnych Brdy i Wdy, na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego, oznakowano szlak kajakowy rzeki Wdy na bazie wypracowanej wspólnej 

koncepcji oznakowania szlaków.  

Ponadto, w zakresie budowy ponadregionalnego produktu turystyki wodnej w oparciu o polski 

odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, wspólnie z województwem lubuskim, 

wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, realizowano plan promocji, który 

objął m.in. udział w targach branżowych, modyfikację strony internetowej i aplikacji wirtualnej 

mapy Drogi Wodnej E70 oraz przewodników wodniackich.  

W ramach ponadregionalnych szlaków wodnych Brdy i Wdy, wspólnie z województwem kujawsko-

pomorskim, na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oznakowano szlak kajakowy rzeki 

Wdy na bazie wypracowanej wspólnej koncepcji oznakowania szlaków.  

W zakresie CS 2. Całoroczna, sieciowa, kompleksowa oferta wzmacniająca wizerunek 

regionu w ramach nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych i przestrzennych 

kontynuowano realizację przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, w tym uzgodniono ostateczny zakres 

przedsięwzięcia,  zaktualizowano aktywną mapę postępów realizacji inwestycji, zainstalowano 4 

liczniki ruchu rowerowego, zrealizowano działania promocyjne i wizerunkowe turystyki rowerowej 

oraz tras międzynarodowych EuroVelo. Wypracowano również zasady realizacji inwestycji na 

wałach przeciwpowodziowych w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej. Zakończono realizację 90 

odcinków i 22 miejsc postojowych w: Gdańsku, Kwidzynie, Sopocie, Gdyni, Władysławowie, 

Gniewie, Krynicy Morskiej, Pucku oraz w gminach Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Puck, Nowy 

Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Tczew, Choczewo.  Łącznie w 2019 roku wybudowano 101 km 

tras, w tym na 80 km tras wprowadzono docelowe oznakowanie dla szlaków międzynarodowych 

EuroVelo 9/10/13 i Wiślanej Trasy Rowerowej.  
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Ponadto, w ramach projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route, 

przeprowadzono badania ankietowe dzięki, którym zebrano dane dotyczące preferencji 

i oczekiwań potencjalnych użytkowników trasy rowerowej, przygotowano bazę danych służącą do 

zbierania informacji z przebiegu trasy EuroVelo 10, a także zakończono budowę pilotażowego 

miejsca postojowego z ekologicznym punktem ładowania, np. rowerów elektrycznych 

Przygotowano również dokument określający model dalszej współpracy partnerskiej oraz 

założenia dotyczące rozwoju trasy EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route  

Development Strategy 2020-2030.  

W zakresie budowy oferty czasu wolnego, w ramach Programu współpracy SWP z 

organizacjami pozarządowymi w 2019 r., realizowano zadania dotyczące upowszechniania 

turystyki. W efekcie wsparcia organizacji pozarządowych m.in. powstały materiały promocyjne 

zamków państwa krzyżackiego, szlaków pieszych, Człuchowskiej Drogi Jakubowej na Pomorzu, 

Szlaku Sanktuariów Maryjnych Diecezji Peplińskiej, a także zorganizowano VIII Międzynarodowy 

Festiwal Latawców, mistrzostwa świata w poławianiu bursztynu oraz Militaria – Festiwal Szlaku 

Historii Militarnej Kaszub Północnych.  

Ponadto SWP uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym , w których udział wzięło ponad 346 tys. osób, m.in. Festiwal 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Festiwal Szekspirowski, Festiwal Teatrów Plenerowych i 

Ulicznych FETA, Gdański Festiwal Muzyczny, XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Maraton 

Solidarności, Mistrzostwa Polski Mężczyzn – 10 km, Bieg św. Dominika oraz XX edycję Alei 

Gwiazd Sportu.  

W 2019 r. w ramach kategoryzacji obiektów hotelarskich skategoryzowano 8 obiektów, co na 

koniec 2019 r. dało sumę 269 obiektów w województwie pomorskim. Kategoryzacja obiektów 

hotelarskich pozwala na ujednolicenie wymagań i standardów przyczyniając się do podniesienia 

jakości świadczonych usług.  

W zakresie rozpoznawalnego turystycznego wizerunku regionu realizowano m.in. działania:  

 promocyjne kreujące markę województwa jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania turystyki 

kajakowej, żeglarskiej i rowerowej, w tym m.in. udział w organizacji wydarzeń, emisja spotów 

reklamowych, aktualizacja aplikacji dla Pętli Żuławskiej, skład mapy żeglarskiej Zatoka 

Gdańska, prowadzenie bazy operatorów i przystani kajakowych, 

 Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym m.in. realizacja projektu Attractive 

Hardwoods dotyczącego turystyki przyrodniczej w ramach Programu Południowy Bałtyk,  

międzynarodowe kampanie promocyjne i informacyjne (w tym marketing online), działania 

promocyjne realizowane we współpracy z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, 

przewoźnikami lotniczymi, promowymi i innymi partnerami z branży turystycznej, współpraca 

z branżą gastronomiczną w ramach Pomorskie Prestige, konkurs na najlepszy produkt turystyczny 

województwa pomorskiego oraz wsparcie wydawnictw i działań promocyjnych (m.in. 

platforma Anywhere, artykuły w magazynie Polska-Ukraina, Imagine-Szwajcaria), udział w 

międzynarodowych targach i ekspozycjach turystycznych oraz branżowych spotkaniach z 
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touroperatorami, szkolenia dla branży turystycznej, organizacja wizyt studyjnych, seminariów, 

konferencji oraz Pomorskiego Forum Turystycznego, 

 w ramach Portfela marek – organizacja Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, 

które odbyły się 4 października 2019 r. w Gdańsku oraz prowadzenie portalu obejmującego 

promocję jakościowych usług typu premium przemysłu czasu wolnego pod hasłem Pomorskie 

Prestige oraz współorganizacja Baltic Sea Tourism Forum, 

 związane z rozwojem ISIT, w tym m.in. tematyczne artykuły redaktorskie oparte na wizytach, 

wywiadach i profesjonalnych opracowaniach tematycznych (np. w tematyce rowerowej) oraz 

usługi wsparcia działań mających wpływ na pozycjonowanie stron internetowych i 

prowadzenie portalu www.pomorskie.travel.   

http://www.pomorskie.travel/
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CEL STRATEGICZNY 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY 

W ramach CS 2. realizowane są cztery CO: 

2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 

2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 

2.3. Efektywny system edukacji 

2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 

CO 2.1, 2.2 oraz 2.3 realizowane są poprzez działania podejmowane przez ZWP w ramach RPS w 

zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie. CO 2.4 realizowany jest w ramach 

RPS w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan.  

Ponadto CS 2. realizowany jest poprzez strategie, plany i programy, wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, tj.:  

1. CO 2.1: 

– Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019;  

– Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2014-2020.  

2. CO 2.2: 

– Strategia polityki społecznej województwa pomorskiego na lata 2014-2020;  

– Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020;  

– Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2013-2020;  

– Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017-2020;  

– Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020; 

– Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych województwa pomorskiego na lata 2014-2020; 

– Wieloletni program współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Program 

współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 

3. CO 2.3: Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa 

pomorskiego. 

W ramach CS 2. w 2019 roku realizowane były przedsięwzięcia strategiczne: (1) Kształtowanie sieci 

szkół zawodowych w regionie, (2) Kompleksowe wsparcie szkół i placówek, (3) Zdolni z Pomorza, (4) Pomorskie 

e-zdrowie oraz (5) Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych SWP. 
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CO 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia 

RPS Aktywni Pomorzanie 

W ramach CS 1. Wysoki poziom zatrudnienia w zakresie aktywności zawodowej bez barier 

szczególny nacisk położono na rozwój systemu wsparcia imigrantów z państw trzecich w obszarze 

rynku pracy: 

– monitorowano i diagnozowano ich sytuację zawodową na pomorskim rynku pracy, w tym 

przeprowadzono badanie ankietowe wśród imigrantów pt. Badanie potrzeb imigrantów z Ukrainy i 

Białorusi dla określenia działań, koniecznych do podjęcia, w celu stworzenia im przyjaznych warunków do życia 

i pracy w województwie pomorskim, 

– prowadzono spotkania szkoleniowo-informacyjne w powiatach skierowane do podmiotów 

rynku pracy (pracowników publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia, Państwowej 

Inspekcji Pracy, ZUS, Straży Granicznej oraz pracodawców), w tym w ramach inicjatywy 

Pomorskie wspiera pracodawców – 9 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 242 pracodawców, 

– zorganizowano 4 spotkania sieciujące publiczne służby zatrudnienia, dedykowane pracownikom 

PUP, dotyczące rejestracji oświadczeń i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, w których 

łącznie wzięło udział 95 osób. 

Dodatkowo, zlecono partnerstwu organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń 

otwarta oraz Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”) realizację zadania Podnoszenie kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów, które stanowiło kontynuację działań 

podjętych w roku 2018. W efekcie, przygotowano do wdrożenia dziewięć powiatowych planów 

integracji imigrantów na rok 2020 (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, tczewski, 

chojnicki, bytowski, kartuski i kwidzyński). Ponadto, w ww. powiatach zorganizowano lub 

kontynuowano pracę z zespołami liderskimi. W czterech subregionach zostały również 

przeprowadzone warsztaty kompetencyjne, a przedstawicielom JST zapewniono 500 godzin 

konsultacji telefonicznych, elektronicznych oraz osobistych. 

Wspierano także międzynarodowy przepływ pracowników, m.in. poprzez działania sieci 

Europejskich Służb Zatrudnienia EURES (w tym: pozyskiwano oferty pracy w ramach działań 

EURES oraz organizowano rekrutacje EURES – realizowano 149 ofert pracy na ponad 1 560 

miejsc pracy). Udzielono ok. 2 tys. porad dla poszukujących pracy, pracodawców i instytucji 

zewnętrznych oraz zorganizowano wirtualne targi pracy w ramach European Job Days (we 

współpracy z WUP Białystok oraz WUP Katowice). 

Prowadzono także aktywną politykę zatrudnienia – w ramach programu regionalnego Praca dla 

Pomorzan, realizowanego przez 16 powiatowych urzędów pracy, wsparciem objęto łącznie 1 055 

osób bezrobotnych. Rozpoczęto również realizację projektu Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję 

wspierającego polskich reemigrantów w powrocie do kraju i podejmowaniu zatrudnienia. 

Realizowano działania koordynujące rozwój ekonomii społecznej w województwie –

zorganizowano 6 posiedzeń Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 3 

spotkania przedstawicieli pomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto, nastąpiło 

uruchomienie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie nadwiślańskim. 
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Kontynuowano realizację projektów SWP: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja 

rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, Kooperacja – efektywna i skuteczna, 

Model na więcej oraz Partnerstwo dla rodziny. 

W zakresie Zobowiązania SWP Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku 

pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy (PORP) realizowano zadania mające na celu stały 

rozwój portalu porp.pl, w tym zamieszczono 117 artykułów i 6 opracowań oraz przygotowano i 

upowszechniono 6 newsletterów – odnotowano 52,6 tys. odsłon strony, w tym 37 tys. unikalnych. 

Prowadzono również profil PORP na Facebooku, a także zorganizowano III Forum PORP 

poświęcone tematyce tworzenia dobrych miejsc pracy w oparciu o wartości społeczne oraz 

nowemu spojrzeniu na wyzwania społeczno-gospodarcze naszego regionu. 

W obszarze Zobowiązania SWP Integracja działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji 

społecznej w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa zrealizowano cykl 

spotkań doradczych dotyczących wdrażania Pomorskiego Modelu Współpracy na rzecz aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy (w Lęborku, Sopocie oraz w gminie 

Wejherowo), podczas których upowszechniano ideę budowania i wdrażania sieci współpracy 

między instytucjami pomocy i integracji społecznej, instytucjami rynku pracy, podmiotami 

ekonomii społecznej i jednostkami samorządu terytorialnego. 

W zakresie adaptacji do zmian na rynku pracy, koordynowano działania na rzecz wsparcia 

rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników w regionie ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (wsparciem objęto ponad 9,7 tys. osób). Ponadto, popularyzowano ideę uczenia się 

przez całe życie oraz upowszechniano dobre praktyki w tym zakresie – udzielono porad 

(indywidualnych i grupowych) 7,2 tys. osobom. 

W ramach realizacji Zobowiązania SWP Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego 

upowszechniano działania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach i instytucjach 

funkcjonujących na rynku pracy. Na szczeblu regionalnym zadania kierowane do powiatowych 

doradców-konsultantów koordynował konsultant wojewódzki funkcjonujący w strukturze CEN, 

natomiast upowszechnianiu zasad systemowej współpracy i włączenie do niej PUP i pozostałych 

instytucji rynku pracy służyły działania WUP. W ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa 

Zawodowego odbyły się 4 spotkania uczestników grup subregionalnych, w których udział wzięło 

108 doradców z całego województwa. W trakcie spotkań doradcy otrzymali wsparcie metodyczne 

zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

Dodatkowo, elementem realizacji RPS Aktywni Pomorzanie w zakresie CS 1. Wysoki poziom 

zatrudnienia był Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa 

pomorskiego na rok 2019. Działania w ramach Planu realizowane były w całym województwie 

przez WUP (we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi) w ramach 4 obszarów. 

Oprócz już wcześniej wymienionych działań, podejmowano także inicjatywy uzupełniające w 

poszczególnych obszarach. 

W obszarze promowania i ułatwiania mobilności przestrzennej, realizowano prace w zakresie:  

– współdziałania z instytucjami i partnerami rynku pracy (w szczególności z agencjami 

zatrudnienia – przeprowadzono spotkania informacyjne dla agencji zatrudnienia z cyklu 
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Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – legalne zatrudnienie, bezpieczna praca. W 3 spotkaniach 

uczestniczyło ponad 180 przedstawicieli agencji zatrudnienia, 

– realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (rozpatrywano sprawy związane z zasiłkami dla bezrobotnych – wydano prawie 

1,5 tys. decyzji administracyjnych). 

W obszarze zagospodarowania potencjału osób pozostających poza rynkiem pracy, podejmowano 

działania w zakresie wdrażania projektów PO WER i RPO WP 2014-2020 realizowanych przez 

powiatowe urzędy pracy. W efekcie wsparciem objęto prawie 2,9 tys. osób bezrobotnych. 

W obszarze dopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców podejmowano następujące 

działania: 

 organizowano i koordynowano wydarzenia regionalne ukierunkowane na grupy odbiorców 

znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: kobiety  (Marzec na obcasach), osoby młode 

(Wybieraj mądrze, Wspieraj mądrze), osoby 50+ (Aktywni z pasją), osoby poszukujące pracy (Kariera 

od nowa) oraz na rozwój postaw przedsiębiorczych u mieszkańców regionu Pomorski Dzień 

Przedsiębiorczości. Łącznie ze wsparcia skorzystało 8 937 osób, 

 poradnictwem zawodowym i informacją zawodową w formie indywidualnej i grupowej zostało 

objętych 7 401 osób, a doradcy zawodowi wzięli udział w 20 targach pracy i kariery. Na 

Facebooku zamieszczono 674 posty upowszechniające usługi poradnictwa zawodowego oraz 

kształcenie ustawiczne, 

 przeprowadzono cykl warsztatów Doradź mądrze skierowany do nauczycieli doradców 

zawodowych oraz doradców zawodowych PUP. W warsztatach udział wzięło łącznie 122 

nauczycieli doradców zawodowych, 

 koordynowano inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

W obszarze dialogu i partnerstwa dla tworzenia dobrych miejsc pracy podejmowano m.in. działania w 

zakresie realizacji badań i upowszechniania informacji o sytuacji na pomorskim rynku pracy oraz 

kształtowania regionalnej polityki rynku pracy w ramach współpracy z Pomorską Wojewódzką Radą 

Rynku Pracy. 

Elementem realizacji RPS Aktywni Pomorzanie w zakresie CS 1. Wysoki poziom zatrudnienia był 

również Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2014-2020. Oprócz już 

wcześniej wymienionych działań, podejmowano także inicjatywy uzupełniające, w tym m.in.: 

 współorganizowano 8 edycję Forum Inicjowania Rozwoju pt. Różnorodność. człowiek i środowisko 

w centrum uwagi – w ramach konferencji przygotowana została specjalna oferta dla podmiotów 

ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, strefa w której odbyły się m.in. spotkania 

warsztatowe oraz pokazy ofert podmiotów ekonomii społecznej z województwa pomorskiego, 

 prowadzono prace przygotowawczo-koncepcyjne w celu uruchomienia spotkań w ramach 

Lokalnych Forów Międzysektorowych. 
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CO 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 

RPS Aktywni Pomorzanie 

W ramach CS 2. Wysoki poziom kapitału społecznego w zakresie budowania silnego sektora 

pozarządowego prowadzono działania w ramach Wieloletniego programu współpracy SWP z 

organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz uszczegóławiającego go Programu 

współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, w tym m.in.: 

– realizowano zadania służące systemowemu wspieraniu organizacji pozarządowych – w wyniku 

przeprowadzonych otwartych konkursów na realizację zadań publicznych podpisano umowy na 

łączną kwotę blisko 6,7 mln zł, w tym zlecono ważne ze względu na cele strategiczne 

województwa zadania publiczne w obszarze wspierania i rozwoju sieciowych struktur 

organizacji pozarządowych, 

– prowadzono bieżący dialog z organizacjami pozarządowymi w ramach posiedzeń Pomorskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz 

Zespołu Międzysektorowego, przeprowadzono także Forum Pełnomocników ds. organizacji 

pozarządowych, 

– w ramach prac Zespołu Międzysektorowego nad Programem Współpracy SWP z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 wypracowano koncepcję Funduszu Wkładów Własnych – 

kolejnego narzędzia współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach doskonalenia 

systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych. 

Ww. inicjatywy stanowiły realizację Zobowiązania SWP Utworzenie regionalnego systemu wsparcia 

organizacji pozarządowych. 

W zakresie budowania regionalnej wspólnoty, CEN i ODN oraz PBW w Gdańsku i w Słupsku 

kontynuowały zadania służące utrzymaniu dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych 

poprzez realizację konferencji, seminariów, kursów i warsztatów. Prowadzono również działania 

służące wzmacnianiu kompetencji nauczycieli języka kaszubskiego (zorganizowano II Seminarium 

dla Dyrektorów Szkół z nauczaniem języka kaszubskiego) i nauczycieli mniejszości narodowych, 

uruchomiono sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków mniejszości narodowej, 

a aspektom edukacji regionalnej zadedykowano zakładkę na stronie internetowej CEN. 

Ponadto, w realizowanym przez ODN w Słupsku Pomorskim Programie Edukacji Morskiej (PPEM), 

interdyscyplinarnym programie, integrującym wiedzę i umiejętności z wielu obszarów, w 2019 roku 

uczestniczyło łącznie 75 szkół/placówek. W ramach realizowanych przez SWP przedsięwzięć 

strategicznych pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz 

Pomorskie Szlaki Kajakowe doprowadzono do rozszerzenia zakresu działań JST o zakup łodzi 

żaglowych, zdobywanie stopni żeglarskich i organizację regat.  

W ramach działań na rzecz budowania regionalnej wspólnoty, wszystkie samorządowe jednostki 

kultury realizowały ofertę edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców, w szczególności do 

przedszkolaków, uczniów i studentów oraz nauczycieli. W działaniach i wydarzeniach 

edukacyjnych, takich jak warsztaty tematyczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodzin i 

nauczycieli, gry edukacyjne, wykłady, prelekcje, spotkania autorskie, odczyty towarzyszące 

wystawom, spektakle, koncerty, czy imprezy plenerowe w 2019 roku uczestniczyło ponad 400 tys. 
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osób. Łącznie jednostki kultury przeprowadziły przeszło 14 tys. działań edukacyjnych. 

Realizowane były działania w ramach kolejnych edycji Nocy Muzeów, czy programu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna, czy też obchodów 200. rocznicy urodzin 

Stanisława Moniuszki. Dodatkowo, CEN i ODN realizowały ofertę szkoleniową w ramach 

doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz w zakresie kształtowania 

wśród Pomorzan postaw służących zwiększeniu aktywności fizycznej oraz upowszechnianiu 

zdrowego stylu życia. 

W ramach realizowanych przez SWP zadań służących upowszechnianiu aktywności sportowej i 

rekreacyjnej wśród różnych grup odbiorców podpisano 28 umów o wsparcie realizacji zadań 

publicznych SWP zapewniających rozwój sportu dzieci i młodzieży w województwie pomorskim 

oraz 47 umów dotyczących współorganizacji promujących województwo imprez sportowych. 

Ponadto, Sejmik Województwa Pomorskiego udzielił dotacji 40 gminom województwa 

pomorskiego o łącznej wartości ponad 380 tys. zł na realizację lokalnych inicjatyw wpływających 

na kształtowanie przestrzeni publicznej i integracji społeczności w ramach realizacji 

przedsięwzięcia SWP Aktywne sołectwo pomorskie. Z kolei w ramach czternastej edycji konkursu 

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego przyznano nagrodę ex aequo dla Miasta 

Starogard Gdański i Gminy Władysławowo oraz dwa wyróżnienia dla Gmin Sztum oraz Kobylnica. 

Dodatkowo, realizowano inicjatywę pn. Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej – 

wspólne przedsięwzięcie SWP, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk 

Pięknych oraz Gminy Czersk, w ramach którego studenci pracowali w interdyscyplinarnych 

grupach nad koncepcjami przestrzeni publicznych dla wybranych terenów w gminy Czersk. 

Należy także podkreślić, iż w 2019 r. 26 miast realizowało zintegrowane projekty rewitalizacyjne w 

ramach OP 6 i OP 8 RPO WP 2014-2020, jedno miasto uzyskało dofinansowanie na realizację 

projektu, a 7 programów rewitalizacji wpisano do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

pomorskiego. 

Elementem realizacji RPS Aktywni Pomorzanie w zakresie CS 2. Wysoki poziom kapitału 

społecznego była również Strategia polityki społecznej województwa pomorskiego na lata 

2014-2020 (SPSWP). Działania w ramach Strategii realizowane są w całym województwie przez 

ROPS (we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi) w ramach 4 celów strategicznych. 

W ramach CS 1. SPSWP Właściwie funkcjonująca rodzina m.in. realizowano projekt Wypracowanie 

standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania. Projekt realizowany 

jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „Plus” oraz Towarzystwem Wspierania 

Potrzebujących „Przystań” i współfinansowany w ramach Działania 2.8 PO WER. W ramach 

projektu w 2019 roku prowadzono działania przygotowawcze do procesu wdrożenia pilotażu w 

gminach wyłonionych w konkursie, zrealizowano audyt dostępności lokali, a także opracowano 

ankietę diagnozującą potrzeby gmin i przeprowadzono badanie z jej wykorzystaniem wśród 123 

OPS. 

W realizację CS 1. SPSWP wpisały się również działania prowadzone w ramach Wojewódzkiego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020, w tym m.in.: 
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organizacja cyklu szkoleń dotyczących aspektów prawnych w obszarze ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz promowanie wydarzeń dla rodzin na stronie internetowej ROPS. 

W realizację CS 1. SPSWP wpisały się także działania prowadzone w ramach Wojewódzkiego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2013-2020, w tym m.in. 

dofinansowanie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Anonimowy Przyjaciel i 

Internetowym Telefonie Zaufania (w ramach telefonu zaufania zanotowano łącznie 3 997 

interwencji) oraz organizacja szkoleń Dialog motywujący – skuteczne wsparcie w procesie zmiany dla 

członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ponadto, w realizację CS 1. SPSWP wpisały się działania prowadzone w ramach Wojewódzkiego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017-2020, w tym:  

 organizacja 3 szkoleń Przemoc jako objaw problemów rodziny. Przemoc a alkohol – pomoc dorosłym i 

dzieciom, 

 dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku w kształceniu i 

podnoszeniu kwalifikacji własnych pracowników oraz pracowników innych ośrodków terapii 

uzależnień z terenu województwa (łącznie 303 osoby), 

 wsparcie działań profilaktycznych i edukacyjnych (dofinansowano 16 projektów), 

 wsparcie (dofinansowanie) programów Program Domowych Detektywów i Przyjaciele Zippiego w 

zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, 

 dofinansowanie realizacji 4 projektów w obszarze wspomagania osób uzależnione od środków 

psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk 

abstynenckich, 

 wsparcie działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka oraz działań edukacyjnych dla 

rodziców, opiekunów i wychowawców (dofinansowano 3 projekty), 

 wsparcie 4 ośrodków terapii uzależnień w realizacji programów terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu, w tym osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz osób 

współuzależnionych. 

Dodatkowo, w realizację CS 1. SPSWP wpisały się także działania prowadzone w ramach 

Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020, w tym m.in.: 

wsparcie Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji 

pracowników (przeszkolono 62 osoby). 

W ramach CS 2. SPSWP Integrująca rola polityki społecznej kontynuowano realizację projektu Kooperacja 

– efektywna i skuteczna, mającego na celu opracowanie i wdrożenie modelu współpracy 

międzyinstytucjonalnej w gminach miejsko-wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 

województwami:  lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz z 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach Działania 2.5 PO WER. W ramach 

projektu, opracowano Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami 

innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich i prowadzono działania przygotowawcze do 

procesu wdrażania oraz testowania modelu na terenie wybranych gmin. W roku 2019 zrealizowano 
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ponadto 7 spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, 16 spotkań Partnerskich Zespołów 

Kooperacji, 6 spotkań Powiatowych Grup Decydentów, 2 spotkania Regionalnej Grupy 

Refleksyjnej, 3 seminaria dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 1 

spotkanie coachingu grupowego dla pracowników socjalnych OPS. 

W ramach CS 3. SPSWP Aktywni seniorzy: 

– zorganizowano konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora, 

– upowszechniano wyniki przeprowadzonego w 2018 roku badania Sytuacja mieszkańców w wieku 

60+ w wybranych JST województwa pomorskiego, 

– odbyły się dwa spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów, w których uczestniczyło łącznie 

ok 160 przedstawicieli rad seniorów i JST,  

– zainaugurowano Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

– współorganizowano III Pomorski Piknik Od Juniora do Seniora, 

– we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim prowadzono działania informacyjno-edukacyjne w 

ramach konferencji tematycznych poświęconych bezpieczeństwu, aktywności, zdrowiu i 

finansom seniora, 

– we współpracy z Gazetą Wyborczą przeprowadzono konferencję Szczęśliwy Senior. 

Z kolei CS 4. SPSWP Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych realizowano poprzez Program 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych województwa pomorskiego na lata 2014-

2020, w tym m.in. dofinansowano ze środków PFRON projektów organizacji pozarządowych 

(łącznie 78 przedsięwzięć) oraz przyjęto audyt dostępności architektonicznej i uzyskano certyfikat 

dla Samorządu Województwa Pomorskiego. 

CO 2.3. Efektywny system edukacji 

RPS Aktywni Pomorzanie 

W CS 3. Efektywny system edukacji w zakresie edukacji dla rozwoju i zatrudnienia – w 

obszarze działań związanych z powszechną edukacją przedszkolną realizowano kursy i warsztaty 

metodyczne, w tym w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, m.in. o tematyce związanej z wykorzystaniem metod 

aktywizujących w procesie uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej, monitorowaniem wzmacniania 

kompetencji kluczowych uczniów w trakcie realizacji podstawy programowej, kreatywnymi 

metodami pracy nauczyciela w edukacji wczesnej dziecka, twórczą aktywnością dziecka, 

aktywnością muzyczną dziecka oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. 

W ramach przedsięwzięcia strategicznego Kompleksowe wsparcie szkół i placówek (będącego formą 

realizacji Zobowiązania SWP Uruchomienie regionalnego systemu wsparcia szkół, obejmującego m.in. 

doskonalenie nauczycieli) podjęto działania służące rozszerzeniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

o działania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych poprzez edukacje morsko-żeglarską 

oraz działania służące identyfikacji i wsparciu szkół mogących pełnić rolę szkół referencyjnych. 

Ponadto, realizowano działania w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarach: kształtowania 

kompetencji kluczowych, przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym (oraz wykluczeniu 
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społecznemu) i pracy z uczniami–migrantami (CEN realizował program pn. Uczeń z doświadczeniem 

migracji, m. in. o tematyce dotyczącej pracy z klasą w procesie włączania uczniów z doświadczeniem 

migracji, diagnozowania i oceniania tych uczniów, dzielenia się dobrymi praktykami w tym 

zakresie). Dodatkowo, przeprowadzono dwie edycje Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji, 

poświęcone spójności edukacji w regionie oraz edukacji obywatelskiej. 

Z kolei, realizacji Zobowiązania SWP Uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady 

oświatowe służyła organizacja trzech posiedzeń Pomorskiej Rady Oświatowej (PRO), dwóch spotkań 

Pomorskiego Forum na Rzecz Edukacji (gremium współpracy SWP z samorządami powiatowymi 

na rzecz kreowania polityki edukacyjnej), VIII Forum Pomorskiej Edukacji poświęconego idei 

Roku Wolności i Solidarności oraz aktywności obywatelskiej młodzieży, a także Pomorskiej 

Samorządowej Debaty Edukacyjnej na poziomie subregionalnym i regionalnym, w której aktywnie 

uczestniczyli przedstawiciele środowiska oświatowego, JST i ich jednostek, pracodawców, uczelni, 

uczniów i ich rodziców. 

W obszarze szkolnictwa zawodowego (w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci 

szkół zawodowych w regionie) kontynuowano realizację 23 projektów zintegrowanych organów 

prowadzących. Dotychczas wsparciem objęto 64 szkoły; działaniami projektowymi 66 obiektów 

infrastruktury oświatowej (remonty, adaptacje). Realizowano również projekt Programy motywacyjne 

dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, obejmujący kursy kwalifikacyjne, wizyty studyjne u 

pracodawców oraz udział w targach branżowych, a także praktyki i staże. Dodatkowo, prowadzono 

wizyty monitorujące w organach prowadzących realizujących projekty zintegrowane. 

W zakresie indywidualnych ścieżek edukacji, kontynuowano realizację 27 projektów w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza (w tym Pomorski program pomocy stypendialnej – ponad 

800 stypendiów dla uczniów oraz wdrożenie indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego). W 

realizację przedsięwzięcia włączone zostały również CEN, ODN oraz PBW w Gdańsku i Słupsku, 

które tworzyły i wdrażały ofertę wsparcia dla uczniów i nauczycieli. Prowadzono także działania w 

obszarze pracy wychowawczo-profilaktycznej i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

wychowawczymi, w szczególności poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje nauczycieli w 

zakresie edukacji włączającej, konferencje, warsztaty, seminaria, sieci współpracy i samokształcenia. 

Wszystkie ww. działania stanowiły jednocześnie realizacją Zobowiązania SWP Wdrożenie regionalnego 

systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym szczególnie uzdolnionych. 

Dodatkowo, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 

mieszkańców województwa pomorskiego, ze środków SWP przyznano 101 stypendiów 

uczniom osiągają wysokie wyniki w nauce i odnoszącym sukcesy w konkursach, turniejach i 

olimpiadach na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim. 

CO 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych 

RPS Zdrowie dla Pomorzan  

W ramach CS 1. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych ludności w zakresie promocji 

zdrowia zorganizowano szereg wydarzeń o charakterze profilaktycznym, promocyjnym czy 

edukacyjnym, w tym 2 spotkania Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia, Warsztaty Świadomości Onkologicznej (skierowane do pracowników pomorskich 
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zakładów pracy, pacjentów onkologicznych i ich bliskich oraz pracowników podmiotów 

leczniczych pracujących z pacjentami onkologicznymi), w których udział wzięło 220 osób, 

kampanię społeczno-edukacyjną dot. profilaktyki raka piersi pn. Łap za biust, 7. edycję Konferencji 

Zdrowy Pomorzanin pod hasłem: Stres problemem dzisiejszych czasów. Rodzina. Szkoła. Środowisko, a 

także wydano nakładem 6 tys. egzemplarzy zaktualizowany Poradnik laktacyjny, który trafił na 

oddziały ginekologiczno-położnicze szpitali SWP. 

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie profilaktyki zostały docenione w skali 

kraju. UMWP został nagrodzony Brązowym Liderem w Konkursie Liderów Ochrony Zdrowia w 

kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka w ramach XXIV Międzynarodowego Kongresu OSOZ. 

Kolejny rok z rzędu kontynuowano akcję Pomorskie dla Zdrowia, której efektem było wykonanie  

4 090 badań, udzielenie 1 194 konsultacji oraz wykrycie 1 229 nieprawidłowości wymagajacych 

dalszej, pogłębionej diagnostyki.    

Z kolei Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku realizował 7 programów w obszarach 

dot. profilaktyki wypalenia zawodowego, jaskry, chorób narządu głosu, chorób skóry w kierunku 

schorzeń nowotworowych, chorób cywilizacyjnych, a także program antynikotynowy oraz program 

psychologiczny Oswoić stres.  

Kontynuowano, rozpoczęty w 2015 roku, projekt Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w 

środowisku pracy, w ramach którego odbywały się warsztaty psychologiczne w zakresie profilaktyki 

wypalenia zawodowego.  

W zakresie programów polityki zdrowotnej w ramach programów profilaktycznych 

finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020  kontynuowano realizację Regionalnego Programu 

Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2 (rozstrzygnięto konkurs, wybrano projekty 

pozakonkursowe w ramach ZIT, podpisano umowy o dofinansowanie), Regionalnego Programu 

Zdrowotnego – Moduł Rehabilitacja Kardiologiczna (do końca 2019 roku do programu włączono prawie 

1 tys. osób) oraz programu Czynniki ryzyka w miejscu pracy. Realizowano także działania 

wzmacniające krajowe programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersii raka jelita grubego.     

Ponadto, we współpracy ze starostwami powiatowymi, kontynuowano realizację Regionalnego 

Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+. Program realizowany był 

w 15 powiatach województwa, zaszczepiono 2 153 osoby co stanowiło 97% zaplanowanej liczby 

osób.  

Na terenie województwa realizowano również programy polityki zdrowotnej finansowane ze 

środków PO WER.  

Opracowano również Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi  w województwie pomorskim, który został wydany w nakładzie 1 600 

sztuk wraz z promującymi go plakatami.  

W ramach zadań SWP związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS dofinansowano akcję związaną z obchodami Światowego dnia pamięci o 

zmarłych na AIDS, zorganizowano 4 spotkania Zespołu ds. realizacji Programu oraz 

kontynuowano wspieranie działalności punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku w 

zakresie zapobiegania HIV/AIDS. Po raz pierwszy dofinansowano również działalność PKD w 
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Gdańsku i w Gdyni. W sumie, ze środków SWP przebadano 720 osób, z czego u jednej wykryto 

zakażenie. Oprócz funkcji diagnostycznej PKD pełnią także ważną rolę edukacyjno-prewencyjną. 

W ramach dotacji SWP sfinansowano 328 godzin dyżurów certyfikowanych doradców, 

przeprowadzających tzw. rozmowy okołotoestowe, podczas których edukowano osoby zgłaszające 

się do punktów, omawiano przypadki oraz w razie wyniku pozytywnego, zapewniano odpowiednie 

wsparcie. Działalność PKD ma duże znaczenie dla wykrywalności zakażeń HIV, a co za tym idzie 

zmniejszenia zachorowalności i umieralności na AIDS.  

W ramach Zobowiązania SWP dotyczącego Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów 

Zdrowotnych, poza wspomnianymi wyżej spotkaniami Pomorskiego Forum Samorządowego ds. 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia, kontynuowano prowadzenie dedykowanej strony internetowej, 

prezentującej materiały promocyjno-informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. ważnych zjawisk 

zdrowotnych, edukacji zdrowotnej oraz programów polityki zdrowotnej, ich uwarunkowaniach 

prawnych oraz finansowaniu.  

W ramach CS 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia w 

zakresie systemów informatycznych i telemedycznych podjęto działania dedykowane 

przedsięwzięciu strategicznemu Pomorskie e-zdrowie – w ramach postępowania na budowę i 

dostosowanie infrastruktury pasywnej, dostosowanie i rozbudowę sieci teleinformatycznych i sieci 

zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych zasilaczy UPS dokonano odbiorów 

końcowych w ramach 9 z 14 podpisanych umów. Zakończono postępowanie przetargowe na 

dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania, w wyniku którego podpisano 

osobne umowy na dostawy sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego, komputerów 

przenośnych oraz oprogramowania biurowego. W ramach tych umów dokonano odbioru 

końcowego na dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego. Ogłoszono 

także kolejne przetargi na dostawę urządzeń aktywnych sieci LAN oraz na budowę i wdrożenie 

systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, Głównego Centrum Przetwarzania Danych oraz 

Disaster Recovery.    

W zakresie jakości i ekonomizacji podmiotów leczniczych w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych SWP dokapitalizowano Szpitale 

Pomorskie Sp. z o.o. oraz wniesiono do nich aportem nieruchomości zlokalizowane przy ul. 

Huzarskiej w Gdyni. Przeprowadzono także szkolenia z zakresu przepisów kodeksu spółek prawa 

handlowego dla pracowników UMWP oraz spółek, których właścicielem jest SWP.   

W ramach Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których 

podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie przeprowadzono audyty zewnętrzne w 

podmiotach leczniczych objętych Programem, weryfikujące stopień wdrożonych działań na 

podstawie harmonogramu prac oraz dokonano oceny poszczególnych podmiotów leczniczych. 

Ponadto zrealizowano kompleksowe badanie mierzące rzeczywisty poziom zadowolenia pacjentów 

z otrzymanych usług medycznych w podmiotach leczniczych objętych Programem doskonalenia 

jakości. Zorganizowano także konferencję podsumowującą kolejny rok wdrażania Programu 

dedykowaną kadrze zarządzającej oraz powołanym w podmiotach leczniczych zespołom 

odpowiedzialnym za wdrożenie i monitorowanie postępów jego realizacji. 
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Wśród pozostałych działań doposażono sale terapeutyczne na oddziałach psychiatrycznych dla 

dzieci i młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. S. Kryzana w Starogardzie 

Gdańskim oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. 

Ponadto, zorganizowano, przy współpracy z podmiotami leczniczymi posiadającymi w swoich 

strukturach Szpitalne Oddziały Ratunkowe, konferencję Na ratunek Oddziałom Ratunkowym, która 

była okazją do przedyskutowania przyszłych zmian w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych 

mających poprawić funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia. Opracowany także został 

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic, który 

ma pomóc we właściwym wyborze placówki, do której należy się udać w przypadku nagłego 

zachorowania lub zagrożenia zdrowia lub życia. Informator dostępny jest w 5 językach: polskim, 

angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.  

W ramach CS 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki 

nad pacjentem podjęto działania w kierunku pozyskiwania specjalistycznej kadry medycznej w 

dziedzinach deficytowych. Zrealizowano Warsztaty promocji zawodu pielęgniarek i położnych, których 

celem było przybliżenie praktycznego aspektu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej 

w kontekście zachęcenia uczniów szkół średnich do podejmowania kształcenia na kierunkach 

pielęgniarskich i położniczych.  

W ramach realizacji Programu Wolontariat szpitalny, który służy pozyskaniu i utrzymaniu jak 

największej liczby wolontariuszy, a także wsparciu procesu opieki nad chorymi, przeprowadzono 

kolejne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów aktywności wolontariackiej dla wolontariuszy i 

koordynatorów wolontariatu w podmiotach leczniczych. W realizację Programu zaangażowało się 

14 podmiotów leczniczych, a liczba pozyskanych wolontariuszy na koniec 2019 roku wyniosła  

1 007 osób. 

Województwo Pomorskie zawarło z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. T. 

Bilikiewicza w Gdańsku umowę na realizację zadania, które obejmowało udzielanie przez szpital 

na rzecz mieszkańców województwa świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla 

dzieci i młodzieży. 

W zakresie zasobów sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego podjęto szereg działań 

polegających na przebudowie i/lub rozbudowie infrastruktury szpitalnej, także z wyposażeniem 

oddziałów szpitalnych, dostosowaniu pomieszczeń – w tym do przepisów prawa, utworzeniu i 

wyposażeniu nowych oddziałów, zakupie oraz montażu specjalistycznego sprzętu, modernizacji i 

wyposażenia oddziałów, doposażenia oddziałów, likwidacji uchybień w zakresie przepisów 

przeciwpożarowych, adaptacji pomieszczeń na potrzeby zakupionych urządzeń, czy reorganizacji 

oddziałów lub udzielania świadczeń. Działania te dotyczyły następujących podmiotów: Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, Szpitale 

Pomorskie Sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. 

Korczaka Sp. z o. o. w Słupsku, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z 

o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z 
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o.o., Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, Centrum Zdrowia 

Psychicznego w Słupsku.  

Na szczególną uwagę zasługują następujące inwestycje:  

 Rozwój opieki onkologicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku – utworzenie 

Oddziału Transplantologii Szpiku oraz Banku Komórek Macierzystych, Szpital im. PCK w 

Gdyni – utworzenie Oddziału Hematologicznego); 

 Kompleksowa modernizacja szpitali psychiatrycznych (Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Starogardzie Gdańskim – Pawilon IX oraz adaptacja pomieszczeń budynku 

administracyjnego na potrzeby Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego, Wojewódzki 

Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – Pawilon 20 ); 

 Utworzenie i rozwój kompleksowej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży (COPERNICUS 

PL  – Centrum Urazowe dla Dzieci wraz z lądowiskiem, Pododdział Leczenia Mukowiscydozy 

w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku); 

 Realizacja programów dostosowawczych, wraz z dostosowaniem do przepisów prawa (Szpital 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – Pawilony nr VII, XV, XIX, 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie – Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i 

Geriatrii oraz Oddział Pediatryczny, Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie – 

dostosowanie części szpitala do przepisów p.pożarowych); 

 Budowa nowych bloków operacyjnych: w Szpitalu Św. Wojciecha W Gdańsku – budowa 

nowego budynku obejmującego nowoczesny blok operacyjny (8 sal operacyjnych) oraz dwa 

oddziały: urologiczny i chirurgii urazowo-ortopedycznej (oddanie do użytku zaplanowano w I 

kwartale 2020r.), w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo – budowa nowego bloku operacyjnego (4 

sale operacyjne, OIOM, sterylizatornia) – oddanie do użytku zaplanowane na 2020 rok; 

 Rozszerzenie działalności oddziału chorób naczyniowych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo o 

pracownię angiografii – zakończenie całej inwestycji zaplanowano w roku 2021. 

 Przeniesienie oddziału urologii ze Szpitala Św. Wincentego a Paulo do Szpitala Morskiego im. 

PCK w Gdyni w celu rozszerzenia działalności o ambulatorium urologiczne w Szpitalu Morskim 

im. PCK w Gdyni.   
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CEL STRATEGICZNY 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 

W ramach CS 3. realizowane są trzy CO: 

3.1. Sprawny system transportowy 

3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 

3.3. Dobry stan środowiska 

CO 3.1 realizowany jest poprzez działania podejmowane przez ZWP w ramach RPS w zakresie 

transportu Mobilne Pomorze. CO 3.2 oraz 3.3 realizowane są w ramach RPS w zakresie energetyki i 

środowiska Ekoefektywne Pomorze.  

Ponadto CS 3. realizowany jest poprzez plany i programy, wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa, tj.:  

2. CO 3.1:  

– Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego  

– Programy ochrony środowiska przed hałasem (5 programów);  

3. CO 3.2: Programy ochrony powietrza (3 programy),  

4. CO 3.3:  

– Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 

2025,  

– Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022,  

– Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa 

pomorskiego na lata 2018-2019. 

W ramach CS 3. w 2019 r. realizowane były przedsięwzięcia strategiczne: (1) Pakiet przedsięwzięć 

dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – 

Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 

Szczecinek – Ustka), (2) Pakiet przedsięwzięć dotyczących rozwoju systemu szybkiej kolei miejskiej, (3) Pakiet 

działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 521, 

przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza), (4) Pakiet działań wzmacniających korytarz 

transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515), (5) Pakiet działań wzmacniających 

korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 212, 214, 216, 221, 226, 501, 502, 

budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu 

DW nr 211), (6) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego, (7) Zagospodarowanie 

wód opadowych uchodzących do Zatoki Gdańskiej, (8) Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 

roku 2030 – etap II, (9) Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – etap 

I, (10) Budowa elektrociepłowni w celu odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów, (11) Poprawa jakości oraz 

ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim. 
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CO 3.1. Sprawny system transportowy 

RPS Mobilne Pomorze 

W ramach CS 1. Rozwinięty i efektywny system publicznego transportu zbiorowego 

zrealizowano szereg działań związanych zarówno z rozwojem infrastruktury transportu 

zbiorowego, jak i podwyższających jakość usług. Były to działania o charakterze zarządczym (w 

tym kontrolnym) związane z podjętymi już projektami oraz inicjatywy pozwalające na 

uruchomienie nowych projektów.  

W ramach pierwszej z wymienionych grup monitorowano przedsięwzięcie strategiczne Pakiet 

przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 

Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, 

nr 405 Szczecinek – Ustka)33.  

Prace modernizacyjne na linii kolejowej 207 są mocno zaawansowane, zaś w przypadku linii 405 

znajdują się na ukończeniu. W grudniu 2019 r. na odcinku Słupsk – Ustka przywrócono kursowanie 

pociągów osobowych w okresie pozawakacyjnym. 

Toczą się również prace w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pakiet przedsięwzięć dotyczących 

rozwoju systemu szybkiej kolei miejskiej (Poprawa przepustowości odcinka Rumia – Wejherowo oraz 

elektryfikacja budowanej sieci pn. Pomorska Kolej Metropolitalna: Gdańsk Wrzeszcz – do 

włączenia w linie nr 201). W 2019 r. PKM S.A. podpisała umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej elektryfikacji linii PKM wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga. W 

następstwie projektu elektryfikacyjnego Zarząd Województwa Pomorskiego kontynuował 

działania prowadzące do uruchomienia tzw. „bajpasu kartuskiego” – kolejowej trasy objazdowej z 

Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę. To odpowiedź na potrzeby przewozowe, 

które wystąpią w okresie prac związanych z elektryfikacją linii kolejowych 248 i 253. Omawiane 

projekty są komplementarne z udrażniającą dostęp kolejowy do portu w Gdyni elektryfikacją linii 

kolejowej nr 201. 

W reakcji na uruchomienie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych podjęto działania 

skutkujące przywróceniem komunikacji autobusowej na 15 liniach przewozowych, 

przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu mieszkańców województwa. 

Monitorowano projekty w zakresie budowy węzłów integracyjnych w Miejskich Obszarach 

Funkcjonalnych oraz Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. 

W 2019 r. podpisano umowy z PKP PLK na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej 

do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027. na liniach 229 

Sierakowice – Kartuzy, 213 Reda – Hel, 229 Lębork – Nowa Wieś Lęborska, 211 Lipusz – 

Kościerzyna, 212 Lipusz – Bytów, 228 Gdynia – Gdynia Oksywie. 

W ramach działań wpływających na poprawę jakości świadczonych usług przewozowych 

kontynuowano realizację przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego zakupów nowego 

elektrycznego taboru kolejowego. Wybrana w postępowaniu przetargowym firma NEWAG 

dostarczyła w 2019 r. 5 pojazdów. 

                                                 
33 Ze względu na dostępność środków w RPO WP 2014-2020 realizowana jest modernizacja linii kolejowej 207 i 405. 



38 

 

Opisane powyżej inicjatywy wpisują się w realizację wszystkich trzech kierunków działań 

zapisanych w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

województwa pomorskiego (PZRPTZ). Jest to dokument spójny z CS 1. RPS Mobilne Pomorze, 

wykraczający horyzontem obowiązywania sięgającym 2025 r., poza ramy czasowe SRWP. Poza 

wyborami strategicznymi uwzględnia on jednak zagadnienia natury organizacyjnej związanej z 

realizacją przewozów pasażerskich. 

W ramach kierunku 1 (PZRPTZ) udrożnienia obszarów miejskich w 2019 r. kontynuowano 

działania w obszarze integracji systemów taryfowo-biletowych. InnoBaltica Sp. z o.o. uzyskała w 

konkursie PO IŚ dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego 

w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy 

zintegrowanych usług mobilności. Wartość projektu przekroczy 130 mln zł, w tym dofinansowanie UE 

to 90,66 mln zł. 

Podjęto również intensywne prace analityczne, które umożliwiły (już w 2020 r.) zawarcie umowy z 

miastem Gdańsk o charakterze pilotażowym, dotyczącej wprowadzenia wspólnego biletu 

dotyczącego przewozów na terenie miasta realizowanych przez pojazdy Zarządu Transportu 

Miejskiego w Gdańsku, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz odbywających się na linii Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej. 

Prowadzono działania w zakresie organizacji sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców 

przemieszczania osób i ułatwienia dostępu do i z obszarów województwa jak również zapewnienia 

odpowiedniej częstotliwości kursowania i zdolności przewozowej transportu zbiorowego, 

dopasowanej do popytu – poprzez wykorzystanie różnych środków transportu, w tym w większym 

zakresie niż dotychczas transportu kolejowego. Biorąc pod uwagę działalność bieżącą 

monitorowano realizację umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego. Dopasowując ofertę przewozową 

do oczekiwań podróżnych zmieniono częstotliwość kursowania pociągów na linii PKM, 

zagęszczając połączenia na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna. 

Monitoring budowy węzłów integracyjnych oraz podpisanie umów na realizację projektów 

dokumentacyjnych wpisują się w drugi główny kierunek działań obejmującego poprawę jakości 

systemu transportowego i jego rozbudowę z godnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

W obszarze tym toczyły się także prace analityczne. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

opracowywało Wielowariantową koncepcja działań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie obsługi 

transportowej Półwyspu Helskiego. W ramach działań przeprowadzono m in. badania zachowań 

transportowych mieszkańców i turystów na Półwyspie Helskim w okresie letnim. Ponadto 

pracowano nad Analizą przemieszczeń mieszkańców i turystów województwa pomorskiego w ciągu roku. 

W szeroko pojętym obszarze promocji transportu zbiorowego (kierunek 3 PZRPTZ) 

województwo pomorskie, jako regionalny koordynator, wzięło udział w organizacji Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019.  

W ramach dobrych praktyk stymulujących mobilność aktywną obowiązujący w 2019 r. regulamin 

wynagradzania pracowników UMWP uwzględniał dodatek z tytułu dojazdu do/z pracy rowerem. 
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W ramach CS 2. Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu kontynuowano 

prace budowlane na drogach wojewódzkich DW 203 Ustka – gr. województwa, DW 209 Bytów – 

Borzytuchom, DW 211 Mojusz – Kartuzy, DW 214 Łeba – Białogarda, DW 222 Starogard Gdański 

– Gdańsk, DW 515 Malbork – Grzymała, DW 521 Kwidzyn – Prabuty.  Ogłoszono zamówienie 

publiczne na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrad 

A1 Stanisławie, etap I. Wspomniane projekty wpisują się w realizację trzech przedsięwzięć 

strategicznych obejmujących: 

–       Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 

521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza); 

–       Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 

515); 

–       Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 

212, 214, 216, 221, 226, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 

214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211). 

Prowadzono również aktywną politykę na rzecz realizacji drogi ekspresowej S6 na odcinku 

Koszalin – Bożepole Wielkie oraz Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta. 

Toczyły się także prace analityczne, których efektem było opracowanie projektu Planu rozwoju sieci 

dróg wojewódzkich na lata 2021-2030. 

Drogi wojewódzkie, krajowe oraz ekspresowe, jak również linie kolejowe, których eksploatacja 

powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne objęte są programami ochrony przed 

hałasem. Aktualnie jest to 5 programów opracowanych na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 

następne, które zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego w 2019 r. Programy te 

dotyczą terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków: 

 autostrady A1,  

 dróg krajowych i ekspresowych, 

 linii kolejowych, 

 dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, 

 dróg wojewódzkich,  

których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone 

wskaźnikami hałasu LDWN i LN. Podmiotami realizującymi działania zapisane w programach 

ochrony przed hałasem są zarządcy dróg oraz linii kolejowych. 

W zakresie CS 3. Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym SWP 

w 2019 r. monitorował inwestycje realizowane z POIŚ oraz CEF na rzecz budowy infrastruktury 

węzłowej centrów logistycznych i terminali portowych oraz na rzecz polepszenia dostępu 

drogowego i kolejowego do portów morskich Gdańska i Gdyni i pogłębienia kanałów portowych 

w Gdyni i Gdańsku oraz na rzecz modernizacji nabrzeży. 



40 

 

W grudniu 2019 r. w ramach współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej podpisano 

deklarację pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-

Adriatyk a Porozumieniem operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych 

Europy Środkowo-Wschodniej. Podejmowano inicjatywy na rzecz realizacji pomorskich 

postulatów w ramach rewizji sieci TEN-T (włączenie linii kolejowej 201 do sieci bazowej, remonty 

dróg S-6, DK 11, wydłużenie korytarza Bałtyk-Adriatyk do Karlskrony). 

W ramach prac Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk 

UMWP redagował Raport korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce za rok 2019, który zawierał 

bieżące informacje na temat najważniejszych węzłów transportowych w Polsce, m.in. portów 

morskich Gdańska i Gdyni oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie. Ponadto 

udostępniono informacje dotyczące terenów inwestycyjnych pod działalność logistyczną i 

produkcyjną. 

Sukcesem zakończyły się działania lobbingowe na rzecz stworzenia rządowej gwarancji dla budowy 

Drogi Czerwonej, stanowiącej alternatywną trasę dostępu do Portu w Gdyni. W znowelizowanej 

ustawie o portach i przystaniach morskich znalazł się zapis, zgodnie z którym za dostęp drogowy 

do portów znajdujących się w bazowej sieci TEN-T odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

Kontynuowano działania analityczne na rzecz realizacji Zobowiązania SWP dotyczącego Utworzenia 

regionalnego zarządu publicznego transportu zbiorowego. 

W ramach Zobowiązania SWP Weryfikacja struktury funkcjonalno-technicznej sieci dróg wojewódzkich 

prowadzono negocjacje z JST zainteresowanymi przejęciem niektórych dróg / odcinków dróg 

niemieszczących się w docelowej sieci dróg wojewódzkich.  

CO 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 

RPS Ekoefektywne Pomorze 

W obrębie CS 1. Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej w 

2019 r. prowadzono prace termomodernizacyjne w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach (w 

ramach pakietu III „zdrowie”) oraz przygotowywano dokumentację przetargową dla pozostałych 

zadań w ramach ww. pakietu wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego 

Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego. W latach wcześniejszych została 

zakończona realizacja pakietów I i II. 

Działalność doradczą kontynuował także Zespół ds. Poszanowania Energii w WFOŚiGW w 

Gdańsku, który został utworzony w 2014 r., jako realizacja zobowiązania SWP Powołanie struktury 

organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa Pomorskiego w 

obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania 

OZE i kształtowania postaw prosumenckich. 

W zakresie poprawy jakości powietrza na obszarze województwa pomorskiego obowiązywały 

trzy programy ochrony powietrza przyjęte przez SWP: 

1. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony 

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu; 
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2. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom 

dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu; 

3. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą na lata następne określony 

ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5.  

Ich wspólnym celem jest doprowadzenie do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz osiągnięcie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.  

Rola SWP polega przede wszystkim na monitorowaniu realizacji przez gminy i inne podmioty 

działań naprawczych określonych w tych programach. Ponadto, w ramach RPO WP 2014-2020 

możliwe jest uzyskanie dofinansowania na część inwestycji zawartych w programach ochrony 

powietrza.  

W 2019 r. podjęte zostały również działania związane z opracowaniem nowych Programów ochrony 

powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom 

dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, a także projektów uchwał 

Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze: 

− województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały 

antysmogowej dla województwa pomorskiego”)  

− Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla Sopotu”). 

CO 3.3. Dobry stan środowiska 

RPS Ekoefektywne Pomorze 

W ramach CS 2. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie 

ryzykiem w 2019 r. kontynuowana była realizacja dwóch przedsięwzięć strategicznych: 

1. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej – 

zakontraktowane w latach wcześniejszych projekty w ramach tego przedsięwzięcia były 

kontynuowane w Gdańsku, Sopocie i Rumii, a w Gdyni został zakończony, ponadto miasto 

Gdynia podpisało dwie umowy o dofinansowanie ze środków PO IŚ 2014-2020 na realizację 

kolejnych etapów tego przedsięwzięcia o łącznej wartości 90,6 mln zł i wartości 

dofinansowania 62,9 mln zł, umowę wartości całkowitej 8,9 mln zł i wartości dofinansowania 

5,0 mln zł ze środków PO IŚ 2014-2020 na kolejny etap prac podpisało także miasto Sopot. 

2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 - etap II – realizowana jest tylko 

część tego przedsięwzięcia przypisana pierwotnie RZGW Gdańsku (obecnie Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) w ramach dwóch projektów: Budowa lodołamaczy dla 

RZGW Gdańsk (w 2019 r. trwały prace związane z budową 4 lodołamaczy) oraz Kompleksowe 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

(do końca 2019 r. zakończono odbudowę 13  z 19 zaplanowanych ostróg na rzece Wiśle 

położonych na terenie gmin: Lichnowy, Suchy Dąb i Ostaszewo, została także podpisana 

umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa stopnia wodnego 

Przegalina na rzece Martwa Wisła i rozpoczęte zostały prace budowlane). 

https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
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W ramach CS 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych 

warunków życia w 2019 r. realizowane były trzy przedsięwzięcia strategiczne: 

1. Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – etap I – dokonano 

pełnej weryfikacji granic, waloryzacji zasobów przyrodniczych i przyjęte zostały przez SWP  

trzy nowe uchwały w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Rzek Szkarpawy i Tugi, 

Jezior Człuchowskich oraz Doliny Rzeki Debrzynki. 

2. Budowa elektrociepłowni w celu odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów – trwają prace 

przygotowawcze, w październiku Komisja Europejska wydała decyzję notyfikującą pomoc 

publiczną dla projektu, pod koniec 2019 r. złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na 

budowę, które zostało wydane na początku 2020 r. – decyzja jest jednak nieostateczna i 

znajduje się postepowaniu odwoławczym w II instancji. 

3. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – do końca 2019 r. 

– wykonano około 31% zaplanowanych zadań (zaangażowanie środków na poziomie 11.9 mln 

zł) w ramach prac budowlanych na stacji uzdatniania wody w Ząbrowie – wybudowano: 

zbiornik wody czystej o pojemności 2260 m3, wykonano (stan surowy, trwają prace 

wykończeniowe) w hali filtrów zamkniętych, laboratorium i budynku administracyjnym, 

zamontowano także wszystkie z 20 zaplanowanych filtrów zamkniętych oraz rozpoczęto 

budowę odstojnika wód popłucznych. 

W 2019 r. prowadzone były dalsze prace związane z realizacją Zobowiązania SWP Przyjęcie planów 

ochrony dla wszystkich parków krajobrazowych położonych na terenie województwa pomorskiego – w lutym 

wyłoniono wykonawcę opracowania planów ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i trwa przygotowanie tych dokumentów. Ponadto Pomorski 

Zespół Parków Krajobrazowych kontynuował projekt Edukacja dla przyrody, którego efektem ma 

być stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego 

poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej 

oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju 

zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W 2019 r. w Słupsku 

zakończono realizację trzeciego z czterech zaplanowanych centrów. 

Horyzontalnym dokumentem wdrażanym w obszarze środowisko był także Program Ochrony 

Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

(POŚ). Przyjęty przez SWP w 2018 r. POŚ to element systemu zarządzania środowiskiem spajający 

wszystkie cele i działania zapisane w dokumentach strategiczno-programowych z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody na szczeblu wojewódzkim, odnoszący się także do strategii ochrony 

środowiska przyjętych w dokumentach szczebla krajowego. 

W zakresie gospodarki odpadami realizowany był Plan Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP 2022), którego celem jest utworzenie 

nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami w regionie. SWP jest odpowiedzialny 

za nieinwestycyjne działania systemowe związane z wdrażaniem dokumentu. W styczniu 2019 r. 

dokonano aktualizacji PGO WP 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki 

magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. 
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IV. REALIZACJA INNYCH STRATEGII, PLANÓW I PROGRAMÓW W 2019 R. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 oraz stanowiący 

jego część Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot 2030 

W ramach systemu realizacji Planu w 2019 r. przygotowano Katalogi Wytycznych do Dialogu 

Terytorialnego dla 4 gmin (Nowa Karczma, Starogard Gdański, Malbork, Czarna Woda), podjęto 

Dialog Terytorialny z siedmioma gminami (Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Władysławowo, 

Krynica Morska, Nowa Karczma, Starogard Gdański, Malbork) oraz zakończono Dialog 

Terytorialny z czterema gminami (Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Władysławowo i Krynica 

Morska). Przygotowano także 36 wniosków i informacji Zarządu Województwa Pomorskiego do 

projektów zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 309 

wniosków i informacji Zarządu Województwa Pomorskiego do projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zarząd Województwa Pomorskiego uzgodnił 40 projektów 

zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności 

z ustaleniami Planu, 345 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 

zakresie zgodności z ustaleniami Planu oraz uzgodnił/pozostawił bez rozpatrzenia 7 projektów 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto, w oparciu o zapisy Planu 

wyrażono 66 opinii. 

W ramach prowadzonych analiz i studiów oraz opracowywanych koncepcji służących 

uszczegółowieniu zapisów Planu, w tym ukierunkowanych na podejmowanie przesądzeń 

planistycznych przygotowano Projekt Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na 

lata 2021-2030, dokumentację do powiększenia Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, 

dokumentację weryfikacji OChK Rzeki Szkarpawy i Tugi, OChK Zespołu Jezior Człuchowskich, 

OChK Doliny Rzeki Debrzynki (określono nonowe granice i strefy obowiązywania zakazów). 

Rozpoczęto także prace nad sporządzeniem studiów i koncepcji służących uszczegółowieniu 

zapisów Planu, w tym ukierunkowanych na podejmowanie przesądzeń planistycznych: Studium 

programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z 

regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego (we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska), 

Wielowariantową koncepcją działań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie obsługi transportowej Półwyspu 

Helskiego, Analizą przemieszczeń mieszkańców i turystów województwa pomorskiego w ciągu roku oraz Diagnozą 

stanu i koncepcją rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim do 2030 roku. 

Kontynuowano prace nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu: Nadmorskiego OChK, 

wydzielając z niego OChK Bielawskich Błot (określone zostały propozycje nowych granic i stref 

obowiązywania zakazów), OChK Żuław Gdańskich, OChK Wyspy Sobieszewskiej, Kartuski 

OChK, OChK Wzgórz Morenowych na Południe od Lęborka, OChK Rzeki Nogat, OChK Jeziora 

Dzierzgoń, OChK Doliny Łeby, Morawski OChK, OChK Rzeki Liwy, OChK Rzeki Dzierzgoń, 

Sadliński OChK i nad sporządzeniem Audytu Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego, 

Zorganizowano również seminarium (Gdańskie Forum Urbanistyczne), w trakcie którego 

dyskutowano nt. doświadczeń związanych z prowadzeniem Dialogu Terytorialnego. 
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Wśród działań wzmacniających koordynację procesów zagospodarowania przestrzennego 

województwa znalazły się trzy działania: 

 indywidualne spotkania z samorządami gmin. Kościerzyna (m.), Kościerzyna, Stężyca, 

Somonino, Kartuzy, Żukowo w sprawie projektu przebudowy i elektryfikacji linii kolejowej nr 

201 (Gdynia – Kościerzyna) z uwzględnieniem wniosków z opracowania studialnego Koncepcja 

przestrzenno-operacyjna pasma rozwojowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zawierającego szereg 

rekomendacji planistycznych i realizacyjnych dotyczących otoczenia przystanków osobowych i 

węzłów integracyjnych, 

 debata Kolej Metropolitalna na Pomorzu – dziś i w perspektywie roku 2030, w trakcie której podpisano 

deklaracje woli uczestnictwa w rozwoju kolei metropolitalnej na Pomorzu 2020+; 

sygnatariuszami deklaracji oprócz SWP byli liczni samorządowcy z całego regionu, 

przedstawiciele kolei i środowisk pracodawców, 

 regionalne konsultacje strategiczne dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach 

których Zarząd Województwa Pomorskiego zgłosił szereg postulatów dotyczących 

komponentu kolejowego inwestycji, które zostały zawarte w Memorandum w sprawie inwestycji 

kolejowych w obszarze województwa pomorskiego w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji Port 

Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

W celu wsparcia gmin w działaniach związanych z kreowaniem przestrzeni publicznych 

zorganizowano I edycję Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej; w Akademii 

brało udział 30 studentów gospodarki przestrzennej i pokrewnych z trzech uczelni (Politechniki 

Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych), którzy w okresie maj- 

wrzesień pracowali nad koncepcjami przestrzeni publicznej dla miejscowości Wojtal i Odry w 

gminie Czersk. 

W celu promocji walorów ogólnodostępnych przestrzeni regionu posiadających kluczowe 

znaczenie społeczne (miejsce integracji mieszkańców) i przestrzenne (dominanta funkcjonalna i 

kompozycyjna) decydujące m.in. o jakości życia, konkurencyjności i atrakcyjności regionu 

(turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej), zarząd województwa corocznie organizuje konkurs pn. 

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Konkurs jest organizowany nieprzerwanie od 

2006 roku i jest okazją do uhonorowania samorządów za działania w zakresie kształtowania 

przestrzeni publicznych na obszarze województwa pomorskiego. W roku 2019 laureatami zostały 

w kategoriach: 

 2 nagrody główne (ex aequo): miasto Starogard Gdański za projekt: Budowa i skomunikowanie 

węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim - nowa jakość al. Wojska Polskiego oraz Władysławowo 

za projekt: Przebudowa ulic Hryniewieckiego i Morskiej we Władysławowie, 

 wyróżnienia: gmina Sztum za projekt: Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sztumie oraz gmina 

Kobylnica za projekt: Budowa przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkówko wraz z 

zagospodarowaniem terenu na rzece Słupi. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

W ramach OP 1 Komercjalizacja Wiedzy i OP 2 Przedsiębiorstwa wspierających rozwój 

gospodarczy przeprowadzono 5 naborów wniosków, do realizacji wybrano 31 projektów, 

podpisano 31 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 736 wniosków o płatność.  

W zakresie edukacji OP 3 Edukacja i OP 4 Kształcenie Zawodowe jeden raz wezwano w trybie 

pozakonkursowym do złożenia wniosku o dofinansowanie. W jego wyniku podpisano jedną 

umowę o dofinansowanie. Zatwierdzono także 247 wnioski o płatność. 

W obszarze aktywności zawodowej i społecznej OP 5 Zatrudnienie, OP 6 Integracja i OP 7 

Zdrowie 39 razy wezwano w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinasowanie. 

Do realizacji wybrano 3 projekty, zawarto 38 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 339 

wniosków o płatność. 

W zakresie aktywizacji obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach OP 8 Konwersja 

przeprowadzono jeden nabór wniosków, do realizacji wybrano 14 projektów, podpisano 17 umów 

o dofinansowanie oraz zatwierdzono 395 wniosków o płatność.  

W zakresie transportu OP 9 Mobilność podpisano 5 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 

252 wnioski o płatność. 

W obszarze OP 10 Energia skupiającej się na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach 

energii oraz redukcji emisji ogłoszono 2 nabory wniosków, do realizacji wybrano 14 projektów, 

podpisano 15 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 391 wniosków o płatność. 

Natomiast w OP 11 Środowisko koncentrującej się na ograniczeniu zagrożeń naturalnych, 

gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej 

podpisano 3 umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzono 361 wniosków o płatność.   

Działania IZ RPO WP koncentrowały się także na informowaniu potencjalnych beneficjentów o 

możliwościach finansowania w ramach Programu oraz sposobach jego pozyskania, wsparciu 

aktywizacji pomorskiego społeczeństwa w ubieganiu się o wsparcie z funduszy oraz współpracę i 

partnerstwo, upowszechnianiu wśród obywateli roli oraz osiągnięć polityki spójności i funduszy 

poprzez działania informacyjne i promocyjne na temat efektów i wpływu Umowy Partnerstwa, 

programów i poszczególnych projektów, oraz zapewnieniu akceptacji społecznej dla działań 

rozwojowych realizowanych przy pomocy Funduszy Europejskich w województwie pomorskim. 

utrzymaniu wysokiej efektywności wdrażania Programu oraz realizacji wskaźników, które 

pozwoliły na osiągnięcie rezerwy wykonania.  

W ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WP i IP RPO WP 

zorganizowano 55 szkoleń, spotkań informacyjnych i wydarzeń dla beneficjentów, w których 

wzięło udział 1 944 osób. Natomiast Główny Punkt Informacyjny w Gdańsku oraz Lokalne 

Punkty Informacyjne w Gdańsku, Chojnicach, Malborku, Słupsku oraz w Wejherowie udzieliły  

20 267 konsultacji. 
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Plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości Województwa Pomorskiego 

na lata 2018-2020 

W ramach wyceny i sprzedaży nieruchomości, w tym samodzielnych lokali mieszkalnych, 

prowadzono przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz procedury sprzedaży 

nieruchomości. W wyniku tych prac przeprowadzano 23 procedury wyceny i zawarto 33 umowy 

sprzedaży nieruchomości w formie aktów notarialnych.  

Z kolei w ramach dzierżawy i najmu nieruchomości lub ich części zawarto 17 umów. 

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego 

Głównymi działaniami podejmowanymi w 2019 r. były: koordynacja prac związanych ze 

współpracą w regionie Morza Bałtyckiego, w tym szczególnie związanych z przewodnictwem 

województwa w Baltic Sea State Subregional Cooperation (Konferencji Współpracy Subregionalnej 

Państw Morza Bałtyckiego) oraz koordynacją prac związanych z członkostwem województwa w 

Euroregionie Bałtyk i Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku.  

Prowadzono również działania związane z przewodnictwem Województwa Pomorskiego w Baltic 

Sea States Subregional Cooperation (BSSSC), tj. koordynację prac BSSSC, w tym opracowanie 

(we współpracy z innymi regionami bałtyckimi) planu działania BSSSC na lata 2020-2021 oraz 

organizację dorocznych konferencji BSSSC, posiedzenia zarządu BSSSC i powiązanych z nimi 

seminariów tematycznych, współpracę z organizacjami i instytucjami bałtyckimi oraz unijnymi 

działającymi w zakresie istotnym dla regionów bałtyckich i regionu Morza Bałtyckiego oraz 

współpracę z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami i instytucjami w Polsce 

zaangażowanymi we współpracę bałtycką w ramach tzw. platformy narodowej. 

Prowadzono także działania związane z udziałem województwa w Euroregionie Bałtyk (ERB) 

poprzez: koordynację merytoryczną i organizacyjną udziału w posiedzeniach Zarządu i dorocznego 

Forum ERB, a także prowadzenie tzw. sekretariatu regionalnego województwa pomorskiego ERB; 

współpracę w ramach projektów realizowanych przez ERB, w szczególności w ramach projektu 

Umbrella. 

W ramach BSSSC odbyły się cztery posiedzenia Zarządu, podczas których omawiane były głównie 

tematy dotyczące: programów UE w latach 2021-2027, kwestii związanych z unijnym budżetem 

(MFF) oraz Polityką Spójności, Europejskim Zielonym Ładem, gospodarką cyfrową, gospodarką 

cyrkularną, gospodarką morską, kulturą bałtycką, transportem transgranicznym, rewizją planu 

działania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, planowaniem działań na rzecz sektora 

kreatywnego i budowania tożsamości regionalnej, działań na rzecz kształtowania i rozwoju Intterreg 

Baltic Sea Region i Interreg South Baltic, działań związanych z EWT i potrzeb korzystania przez regiony 

ze zróżnicowanych programów finansowych w ramach UE i poza. W grudniu 2019 r. Marszałek 

Województwa Pomorskiego przejął Prezydencję nad BSSSC.  

Efektem działań regionu w BSSSC jest promocja województwa, jego potencjału kulturowego, 

aktywności międzynarodowej, w tym szczególnie w Regionie Morza Bałtyckiego i w ramach Planu 

Działania EUSBSR, aktywności w działaniach międzynarodowych i lokalnych na rzecz inteligentnej 

Europy; poszerzenie wiedzy przedstawicieli SWP oraz mieszkańców Pomorza, w tym młodzieży 

nt. IS, niebieskiej i zielonej gospodarki, gospodarki w obiegu zamkniętym, demokracji 
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uczestniczącej (w tym historii budowy demokracji w Polsce i RMB), idei solidarności stojącej u 

podstaw UE oraz działań w ramach społeczności (idea solidarności międzypokoleniowej, itd.).  

Działania obejmowały głównie cele: wspieranie i rozwój innowacji i nowoczesnych technologii, 

działanie na rzecz czystego środowiska, wzmacnianie atrakcyjności i konkurencyjności 

województwa pomorskiego i promocja województwa; zachowania tradycyjnych walorów 

kulturowych i krajobrazowych województwa pomorskiego; działania sprzyjające tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym szczególnie aktywizacja młodzieży.  

W ramach Euroregionu Bałtyk zorganizowano trzy posiedzenia Zarządu. W ramach współpracy 

Euroregionalnej odbyły się także następujące wydarzenia: trwała realizacja projektu Umbrella, który 

wspiera m.in. małe podmioty z regionu w skutecznym aplikowaniu o środki unijne, szczególnie z 

Interreg South Baltic Programme; realizowano projekt Interconnect – związany ze wspieraniem rozwoju 

transportu, a szczególnie między Województwem Pomorskim a regionem Blekinge (Szwecja), w 

tym z realizacją integracji biletowej i taryfowej; odbyły się warsztaty „Youth Civic Engagement” w 

ramach projektu „Strengthening civil socjety rights by information access for European youth”. Odbyło się 

Walne Zgromadzenie Euroregionu w Kalmarze (Szwecja).  

Przygotowano także tzw. position paper ws. przyszłości programu Interreg South Baltic Programme po 

roku 2020. 

W ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku obyło się 17 Forum w 

Szwerinie, m.in. z udziałem radnych SWP, przedstawicieli BB, oraz młodych reprezentantów woj. 

pomorskiego. Podczas forum zostały poruszone tematy dotyczące digitalizacji. Forum zakończyło 

się podpisaniem rezolucji, w której zawarte zostały najważniejsze przesłania do rządów, instytucji 

UE związanych z cyfryzacją i możliwościami jakie ona niesie dla regionów.  

W ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Województwo Pomorskie 

było współorganizatorem 10-tego Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019, 

które odbyło się w czerwcu 2019 r. w Gdańsku. Jest to coroczne międzynarodowe wydarzenie dla 

państw bałtyckich, gromadzące interesariuszy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 

(SUERMB) i instytucji zainteresowanych współpracą w regionie bałtyckim. Łącznie w wydarzeniu 

uczestniczyło 770 osób z 29 państw.   

Inne działania w zakresie współpracy międzyregionalnej to współorganizacja: wystawy  

8 marca – wspomnienie Kamy Kuik w Środkowej Frankonii, wystawy plenerowej w Armenii z okazji 650-

lecia Ormian w Polsce, wystawy Wiatr od Morza Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku, projektu Atelier Litteraire, projektu Przestrzenie międzyprzetrzeni, konferencji Struktures and 

Voices: Storytelling in Post-Digital Times – The NECS 2019 Conference, konferencji podsumowującej 

projekt młodzieżowy w ramach Małego Trójkąta Weimarskiego YEA! Youth Europe Art., kolonii 

dla dzieci i młodzieży polonijnej z Białorusi i dla dzieci z Ukrainy, warsztatów dla dzieci 

polonijnych z Białorusi, Rosji i Ukrainy, projektu Przestrzenie Międzyprzestrzeni, wizyty naczelnika 

służb komunalnych i rolników regionu Shida Kartli w Gruzji, wizyty studyjnej dot. oferty 

agroturystycznej do Środkowej Frankonii, wizyty delegacji chińskiej z Szanghaju, ze Środkowej 

Frankonii i z Landtagu Szlezwika-Holsztynu oraz Meklemburgii, Tygodnia Ukraińskiego 

w Gdańsku, obozu historycznego Rajd Niepodległości dla 40 harcerzy z Białorusi, Ukrainy i Rosji, 

udziału teatru z Gruzji w X Festiwalu Teatralnym MOST, międzynarodowej konferencji Rozmowy 

Gdańskie. 
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Działalność Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

W dniu 16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Funduszowi 

Rozwoju Sp. z o.o. systemowe wspieranie przedsiębiorczości w regionie w oparciu o środki 

powracające z instrumentów zwrotnych wdrażanych w ramach RPO WP 2007-2013. Zadaniem 

PFR jest zarządzanie powierzonymi aktywami i tym samym tworzenie organizacyjnych i 

finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej, 

podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. 

Dotychczas PFR pełnił wyłącznie rolę podmiotu zasilającego kapitałem instytucje finansowe,  

w szczególności fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które następnie udzielały pożyczek 

inwestorom lokalizującym swoje przedsięwzięcia rozwojowe w województwie pomorskim. W 

prowadzonej w 2019 r. polityce inwestycyjnej PFR dokonała się istotna zmiana. Działania 

skoncentrowane na wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym 

uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw zostały poszerzone o wsparcie projektów miejskich. W tym 

modelu wdrożeniowym PFR będzie samodzielnie udzielał pożyczek (bez udziału pośredników 

finansowych).  

W 2019 r. PFR uruchomił trzy produkty finansowe – pożyczkowy oraz gwarancyjny z zakresu 

wsparcia MŚP, natomiast jeden obejmujący finansowanie projektów miejskich. Wszystkie nowe 

produkty PFR opiewają na łączną kwotę wsparcia 190 mln zł:  

 Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. (30 mln zł), zabezpieczenie 

spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa 

pomorskiego z tytułu udzielonych im przez instytucje finansowe kredytów odnawialnych lub 

nieodnawialnych przeznaczonych na cele obrotowe, 

 Linia finansowa (40 mln zł), pożyczki wspierające przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze 

ogólnorozwojowym realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa 

pomorskiego, 

 Pożyczka Miejska (120 mln zł), m. in. finansowanie projektów związanych ze zdegradowanymi 

obszarami miejskimi, z obiektami użyteczności publicznej w miastach, istniejącą infrastrukturą 

kulturalną, obiektów punktowej infrastruktury służącej rozwojowi funkcji gospodarczych, 

obiektami zabytkowymi oraz infrastrukturą transportu zbiorowego. 

W 2019 r. PFR aktywnie współpracował z sześcioma instytucjami finansowymi oferującymi 

powyższe produkty finansowe (zarówno regionalnymi, jak i ponadregionalnymi, publicznymi i 

prywatnymi), w wyniku czego wspartych zostało 591 firm, w tym 86% mikroprzedsiębiorstw, a 

27% odbiorców to firmy młode (start-up). W wyniku działalności PFR w 2019 roku 491 

przedsiębiorców zostało zasilonych kwotą 73,2 mln zł za pośrednictwem udzielonego wsparcia 

pożyczkowego, natomiast 100 przedsiębiorców otrzymało gwarancję o wartości 35,1 mln zł, które 

przełożyły się na 67,6 mln zł poręczonych kredytów bankowych. Dodatkowo – w wyniku działań 

podjętych przez PFR w 2019 roku – liczba ta zostanie zwielokrotniona w roku kolejnym. 
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V. KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego (KT WP) został zawarty pomiędzy 

Województwem Pomorskim i Ministrem Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. Następnie w dniu 11 

sierpnia 2015 r. został zmieniony Aneksem nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób 

i warunki dofinansowania RPO WP 2014-2020. W 2016 r. rozpoczęto procedurę renegocjacji KT 

WP. W dniu 30 maja 2017 r. podpisano Aneks nr 2, wraz z Załącznikiem 1b identyfikującym 

projekty z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego. 

W dniu 30 maja 2017 r. do KT WP (art. 6 ust. 1 pkt 2) wpisano kolejne przedsięwzięcie pn. Rozwój 

klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na 

poziomie lokalnym, które zostało uszczegółowione (w załączniku 1b) w 2018 r. Objęło ono projekty 

realizowane w ramach:  

 Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, 

 Kwidzyńskiego Klastra Energii, 

 Przechlewskiego Klastra Energii, 

dla których jako źródło finansowania wskazany został PO IŚ. 

Strona samorządowa jest odpowiedzialna za realizację 17 przedsięwzięć w następujących 

obszarach: transportu, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ochrony środowiska, energetyki, 

B+R oraz szkół wyższych, kultury i dziedzictwa narodowego, za których realizację odpowiadają 

różne podmioty z terenu województwa. 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć (biorąc pod uwagę wartość projektów) uwagę zwracają 

działania z pakietu projektów infrastrukturalnych pn. Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze 

Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S), w tym: 

 Innobaltica Sp. z o.o. podpisała umowę w z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 

dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie 

pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych 

usług mobilności, 

 zrealizowano kolejny etap zakupu nowego elektrycznego taboru kolejowego w ramach projektu 

pn. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie 

pomorskim. W 2018 r. odebrano 4 pojazdy, w 2019 r. kolejnych 5. 

W projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 nie zawarto przesądzeń dotyczących lokalizacji 

elektrowni jądrowej. Tym samym nadal nie poczyniono żadnych ustaleń co do przedsięwzięcia pn.  

Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej. 

Obecnie strona rządowa odpowiada za realizację 52 przedsięwzięć wpisanych do KT WP.  

W 2019 r. 31 przedsięwzięć było realizowanych, bądź już zrealizowanych. W grupie tej wyróżniają 

się projekty transportowe, w tym w szczególności realizowane: Trasa Kaszubska oraz kolejowe 

projekty portowe. W fazie planowania znajdowało się kolejnych 21 projektów. Aktualna wiedza o 

realizacji przedsięwzięć na koniec 2019 r. będzie dostępna w lipcu 2020 r.  
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Niestety również w 2019 r. strona rządowa podejmowała działania, które zmniejszają 

prawdopodobieństwo realizacji, bądź ograniczają zakres planowanych w ramach KT WP 

projektów. Przykładem jest ograniczenie zakresu modernizacji linii kolejowej 201 na odcinku 

Gdynia Główna – Maksymilianowo. We wrześniu 2019 r. w kolejnej aktualizacji Krajowego 

Programu Kolejowego obniżono wartość inwestycji do 537 mln zł (z 1,7 mld zł). Pod znakiem 

zapytania stoi realizacja fragmentu S6 na odcinku Bożepole Wielkie – Koszalin, którego realizację 

planuje się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenia płynące z zastosowania tej formuły, zmniejsza to znacząco szanse realizacji 

projektu. Z drugiej jednak strony podjęto prace w obszarze wykonania dokumentacji budowlanej 

drogi S6. Ich zakres ograniczono wyłącznie do brakującego, zachodniopomorskiego odcinka 

Koszalin – Słupsk. 
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VI. STAN REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Sejmik Województwa Pomorskiego w 2019 r. podjął 169 uchwały, których realizację w 103 

przypadkach powierzył Zarządowi Województwa Pomorskiego (ZWP). Spośród uchwał 

powierzonych do realizacji ZWP 66 zostało zrealizowanych a 37 pozostaje w trakcie realizacji. 

Uchwały posiadające status „w trakcie realizacji” dotyczą programów wieloletnich oraz spraw 

związanych z gospodarką nieruchomościami (trwające procedury przetargowe). 

Istotny obszar zadań powierzonych ZWP stanowiły sprawy z zakresu gospodarki finansowej 

(budżet województwa), a także z zakresu gospodarowania mieniem wojewódzkim. Łącznie w tych 

dwóch obszarach podjęto 50 uchwał. 

Spośród uchwał podjętych w związku z realizacją zadań w sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji sejmiku województwa (art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa) oraz powierzonych do realizacji ZWP 7 dotyczyło spraw z zakresu transportu i dróg 

publicznych. Obszary zadań, w których Sejmik stosunkowo często powierzał realizację ZWP w 

2019 r. to także: ochrona zdrowia, edukacja i ochrona środowiska. 

Uchwały SWP podjęte w 2019 r. wymagające publikacji zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego (27 uchwał). 

Zestawienie wszystkich podjętych przez SWP uchwał znajduje się w Załączniku 1. 
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Załącznik 1. Stan realizacji uchwał SWP podjętych w 2019 r.  
 

Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

1.  19.01.2019 50/IV/19 
w sprawie przyjęcia deklaracji na pożegnanie Pawła Adamowicza – 
Prezydenta Miasta Gdańska 

Zrealizowana  NIE 

2.  28.01.2019  51/V/19 
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 

W trakcie realizacji TAK 

3.  28.01.2019  52/V/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha, oznaczonej 
jako działka nr 205/2, obręb 14, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

4.  28.01.2019  53/V/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej, oznaczonej 
jako działka nr 26/5, obręb 0005, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

5.  28.01.2019  54/V/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 
Podmiejskiej 3, oznaczonej jako działka nr 145/5, obręb 0002, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

6.  28.01.2019  55/V/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 373/3, 
położonej w miejscowości Wiślinka przy ul. Szkolnej 54, gminie 
Pruszcz Gdański, obręb Wiślinka, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

7.  28.01.2019  56/V/19 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc 
spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych 
transportów odpadów 

Zrealizowana TAK 

8.  28.01.2019  57/V/19 
w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie określenia Programów 
ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na 
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie 

Zrealizowana NIE 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, 
wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg 
wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii 
kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne 
oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 
oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 

9.  28.01.2019  58/V/19 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności i Solidarności W trakcie realizacji TAK 

10.  28.01.2019  59/V/19 
w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji  NIE 

11.  28.01.2019  60/V/19 
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

12.  28.01.2019  61/V/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Teatru Wybrzeże w 
Gdańsku 

Zrealizowana NIE 

13.  28.01.2019  62/V/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdańsku 

Zrealizowana 
NIE 

14.  28.01.2019  63/V/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku 

Zrealizowana 
NIE 

15.  25.02.2019 64/VI/19 

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz 
stypendiów dla twórców kultury 

W trakcie realizacji TAK 

16.  25.02.2019 65/VI/19 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

17.  25.02.2019 66/VI/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 11/3, 
położonej w miejscowości Miłocin 47, gminie Cedry Wielkie, obręb 
Miłocin, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego  

W trakcie realizacji TAK 

18.  25.02.2019 67/VI/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony części 

Zrealizowana TAK 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, 
położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 67, na działce nr 1056, obręb 
0014 Dąbrowa 

19.  25.02.2019 68/VI/19 
w sprawie powierzenia Gminie Władysławowo wykonania zadania 
polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze 
Gminie Władysławowo 

Zrealizowana TAK 

20.  25.02.2019 69/VI/19 
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019 

Zrealizowana NIE 

21.  25.02.2019 70/VI/19 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 

Zrealizowana NIE 

22.  25.02.2019 71/VI/19 

o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego Wyróżnienia za 
Zasługi dla Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania 
pośmiertnie Pawłowi Adamowiczowi Honorowego Wyróżnienia za 
Zasługi dla Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

23.  25.02.2019 72/VI/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

24.  25.02.2019 73/VI/19 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

25.  25.02.2019 74/VI/19 
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Współpracy 
Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

26.  25.02.2019 75/VI/19 
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana 
NIE 

27.  25.02.2019 76/VI/19 
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Rodziny 

Zrealizowana 
NIE 

28.  25.02.2019 77/VI/19 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Marszałka Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

29.  25.02.2019 78/VI/19 
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Pomorskiego na 2019 rok 

Zrealizowana NIE 

30.  25.03.2019 79/VII/19 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie 
bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych z 

Zrealizowana TAK 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

pomieszczeniami przynależnymi i pomocniczymi wraz z udziałami w 
gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na 
działce nr 89/2 w Tczewie przy ul. Stanisława Wigury 53, obręb 4, 
stanowiących własność Województwa Pomorskiego 

31.  25.03.2019 80/VII/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

32.  25.03.2019 81/VII/19 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

33.  25.03.2019 82/VII/19  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa 
Pomorskiego  
i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku 

Zrealizowana NIE 

34.  25.03.2019 83/VII/19 
w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw gospodarki morskiej i 
żeglugi śródlądowej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

35.  25.04.2019 84/VIII/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w miejscowości Błotnik, gminie Cedry 
Wielkie, oznaczonej jako działka nr 103/4, obręb Błotnik, stanowiącej 
własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

36.  25.04.2019 85/VIII/19 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu 
użytkowego położonego w budynku mieszkalnym w Nowym Dworze 
Gdańskim przy ulicy Podmiejskiej 3 na działce nr 145/16, obręb 0002, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego wraz z udziałem w 
gruncie i częściach wspólnych 

W trakcie realizacji TAK 

37.  25.04.2019 86/VIII/19 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na 
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali 
mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych w 
budynku mieszkalnym położonym na działce nr 346/1 w Starym Polu 
przy ul. Marynarki Wojennej 21a, gminie Stare Pole, stanowiącej 
własność Województwa Pomorskiego oraz uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z 
udziałami w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym 

W trakcie realizacji TAK 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

położonym w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21a na działce 
nr 346/1, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

38.  25.04.2019 87/VIII/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pomorskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Gdańsku 

Zrealizowana NIE 

39.  25.04.2019 88/VIII/19 

w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na 
lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów 
poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż 
odcinków autostrady A1, których eksploatacja powoduje 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami 
hałasu LDWN i LN 

W trakcie realizacji NIE 

40.  25.04.2019 89/VIII/19 

w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem na 
lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów 
poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż 
odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja 
powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone 
wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

W trakcie realizacji NIE 

41.  25.04.2019 90/VIII/19 

w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem na 
lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów 
poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż 
odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami 
hałasu LDWN i LN 

W trakcie realizacji NIE 

42.  25.04.2019 91/VIII/19 

w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem na 
lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów 
poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż 
odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta 
Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne 
oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

W trakcie realizacji NIE 

43.  25.04.2019 92/VIII/19 w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem na 
lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata następne dla terenów 

W trakcie realizacji NIE 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
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poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż 
odcinków dróg wojewódzkich, których eksploatacja powoduje 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami 
hałasu LDWN i LN 

44.  25.04.2019 93/VIII/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 
małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo 
Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich 

Zrealizowana TAK 

45.  25.04.2019 94/VIII/19 w sprawie likwidacji „Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 
Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Sztumie” 

Zrealizowana TAK 

46.  25.04.2019 95/VIII/19 w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 

Zrealizowana TAK 

47.  25.04.2019 96/VIII/19 w sprawie dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku 

Zrealizowana TAK 

48.  25.04.2019 97/VIII/19 w sprawie dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty 
w Starogardzie Gdańskim 

Zrealizowana TAK 

49.  25.04.2019 98/VIII/19 w sprawie dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni 

Zrealizowana TAK 

50.  25.04.2019 99/VIII/19 w sprawie dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku 

Zrealizowana TAK 

51.  25.04.2019 100/VIII/19 w sprawie dostosowania nazw szkół wchodzących w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie 

Zrealizowana TAK 

52.  25.04.2019 101/VIII/19 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

53.  25.04.2019 102/VIII/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz 
trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji 

Zrealizowana TAK 
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uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie 
województwa pomorskiego 

54.  25.04.2019 103/VIII/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

55.  25.04.2019 104/VIII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

56.  25.04.2019 105/VIII/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Zrealizowana  NIE 

57.  25.04.2019 106/VIII/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Zrealizowana  NIE  

58.  25.04.2019 107/VIII/19 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Pomorskiego do składu Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

Zrealizowana NIE  

59.  25.04.2019 108/VIII/19 zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE  

60.  25.04.2019 109/VIII/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana 
NIE  

61.  25.04.2019 110/VIII/19 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji do spraw gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

62.  25.04.2019 111/VIII/19 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego stanowisko Pomorskiej 
Rady Oświatowej w sprawie protestu nauczycieli 

Zrealizowana NIE 

63.  27.05.2019 112/IX/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 

Zrealizowana TAK 

64.  27.05.2019 113/IX/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 

Zrealizowana TAK 

65.  27.05.2019 114/IX/19 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi Zrealizowana TAK 

66.  27.05.2019 115/IX/19 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich Zrealizowana TAK 

67.  27.05.2019 116/IX/19 w sprawie określenia terminu zakończenia okresu zbioru roślin 
uprawnych w województwie pomorskim w 2019 roku 

Zrealizowana TAK 
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68.  27.05.2019 117/IX/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo 
Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej 
Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wkładu 
niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki 

Zrealizowana TAK 

69.  27.05.2019 118/IX/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

70.  27.05.2019 119/IX/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

71.  27.05.2019 120/IX/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy 
Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana 
NIE  

72.  27.05.2019 121/IX/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

73.  27.05.2019 122/IX/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Współpracy 
Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

74.  27.05.2019 123/IX/19 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji do spraw 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

75.  27.06.2019 124/X/19  w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum 
zaufania 

Zrealizowana NIE 

76.  27.06.2019 125/X/19  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Województwa Pomorskiego za rok 2018 

Zrealizowana Nie 

77.  27.06.2019 126/X/19  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2018 rok 

Zrealizowana Nie 

78.  27.06.2019 127/X/19  w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
studentów – mieszkańców województwa pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

79.  27.06.2019 128/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie 
bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami 
w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na 

W trakcie realizacji TAK 
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działce nr 145/16 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, 
obręb 0002, stanowiących własność Województwa Pomorskiego 

80.  27.06.2019 129/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz Gminy Słupsk zabudowanej nieruchomości położonej w 
Lubuczewie, gminie Słupsk, oznaczonej jako działki nr 9/2, 164, 241, 
obręb Lubuczewo, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 
oraz na obniżenie ceny sprzedaży ww. nieruchomości 

Zrealizowana TAK 

81.  27.06.2019 130/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 103/3, 
położonej w miejscowości Błotnik przy ul. Wałowej 6, gminie Cedry 
Wielkie, obręb Błotnik, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

82.  27.06.2019 131/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 
położonych Cedrach Wielkich, oznaczonych jako działki nr 399/3 i nr 
399/9, stanowiących własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

83.  27.06.2019 132/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubań, gminie Nowa 
Karczma, oznaczonej jako działki nr 217/49 i nr 217/51, obręb Lubań, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

84.  27.06.2019 133/X/19  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo 
Pomorskie do spółki działającej pod firmą Szpitale Pomorskie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wkładu 
niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki 

Zrealizowana TAK 

85.  27.06.2019 134/X/19  w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

86.  27.06.2019 135/X/19  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

87.  27.06.2019 136/X/19  w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji do spraw 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 
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88.  27.06.2019 137/X/19  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji do spraw 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

89.  29.07.2019 138/XI/19  w sprawie udzielenia Gminie Starogard Gdański pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej 

Zrealizowana TAK 

90.  29.07.2019 139/XI/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 5/3, położonej 
w miejscowości Wróblewo 19, gminie Suchy Dąb, obręb Wróblewo, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

91.  29.07.2019 140/XI/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie 
bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych z 
pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałami w gruncie i częściach 
wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 89/2 w 
Kartuzach przy ul. Zacisze 2, obręb 8, stanowiących własność 
Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

92.  29.07.2019 141/XI/19  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na 
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali 
mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych w 
budynku mieszkalnym położonym na działce nr 346/1 w Starym Polu 
przy ul. Marynarki Wojennej 21a, gminie Stare Pole, stanowiącej 
własność Województwa Pomorskiego oraz uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami 
w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym w 
Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21a na działce nr 346/1, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

93.  29.07.2019 142/XI/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie 
bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie i częściach 
wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 172/7 w 

W trakcie realizacji TAK 
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Koszwałach przy ul. Wałowej 14, gminie Cedry Wielkie, obręb 
Koszwały, stanowiącego własność Województwa Pomorskiego 

94.  29.07.2019 143/XI/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu 
mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 
w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym w 
Koszwałach przy ulicy Wałowej 14, gminie Cedry Wielkie, na działce nr 
172/7, obręb Koszwały, stanowiącego własność Województwa 
Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

95.  29.07.2019 144/XI/19  w sprawie wysokości stawek procentowych oraz warunków udzielania 
bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów 

W trakcie realizacji TAK 

96.  29.07.2019 145/XI/19  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 

Zrealizowana TAK 

97.  29.07.2019 146/XI/19  w sprawie ograniczenia populacji zwierząt W trakcie realizacji TAK 

98.  29.07.2019 147/XI/19  w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

99.  29.07.2019 148/XI/19  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

100.  29.07.2019 149/XI/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku 

Zrealizowana NIE 

101.  29.07.2019 150/XI/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Gdańsku 

Zrealizowana NIE 

102.  29.07.2019 151/XI/19  w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wzywającego do nowelizacji Rozporządzenia z dnia 20 września 2018 
roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 
artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) poprzez rozszerzenie katalogu 
dyscyplin o kategorię: inżynieria morska i statki morskie 

Zrealizowana  NIE 
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103.  30.09.2019 152/XII/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa pomorskiego 

Zrealizowana NIE  

104.  30.09.2019 153/XII/19 w sprawie przyjęcia „Programu udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w formie pożyczek i poręczeń” 

W trakcie realizacji TAK 

105.  30.09.2019 154/XII/19 w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy inwestycyjnej na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w formie pożyczek i 
poręczeń” 

W trakcie realizacji TAK 

106.  30.09.2019 155/XII/19 zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasta Gdańska z 
przeznaczeniem na budowę parkingu wielopoziomowego w ramach 
inwestycji „Budowa Wiaduktu Biskupia Górka” 

W trakcie realizacji TAK 

107.  30.09.2019 156/XII/19 w sprawie powierzenia Powiatowi Kartuskiemu wykonania 
dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924G w miejscowości 
Kiełpino 

W trakcie realizacji TAK 

108.  30.09.2019 157/XII/19 w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 237 i 
zaliczenia odcinka drogi gminnej 223042G do kategorii drogi 
wojewódzkiej oraz ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 237 na 
terenie miasta Czersk 

Zrealizowana TAK 

109.  30.09.2019 158/XII/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w 
Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 14, działki nr 50/5, obręb 116 

Zrealizowana TAK 

110.  30.09.2019 159/XII/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Subkowy 
darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzuśce, 
gminie Subkowy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 186/2 o pow. 0,0432 ha, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 
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111.  30.09.2019 160/XII/19 w sprawie powierzenia Gminie Sierakowice budowy oraz utrzymania 
dróg rowerowych 

W trakcie realizacji TAK 

112.  30.09.2019 161/XII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 
obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Gminy Miasta Sopotu na zadanie ,,rozbudowa, 
przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 
1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie z 
przeznaczeniem na Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny’’ poprzez 
wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Pomorskie aneksu do 
umowy w postaci zgody na realizację zadania w latach 2019-2020 

W trakcie realizacji TAK 

113.  30.09.2019 162/XII/19 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość 
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Pomorskie 

Zrealizowana TAK 

114.  30.09.2019 163/XII/19 o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Pomorskie 

Zrealizowana TAK 

115.  30.09.2019 164/XII/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia Programu 
ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020-2024 z perspektywą na 
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie 
pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg powiatowych i 
wojewódzkich na terenie miasta Sopotu, których eksploatacja powoduje 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami 

W trakcie realizacji TAK 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Uchwała w sprawie 
Stan realizacji 

zrealizowana/w trakcie/ 
uchylona 

Powierzenie 
realizacji ZWP 

TAK/NIE 

hałasu LDWN i LN oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu 

116.  30.09.2019 165/XII/19 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki Zrealizowana TAK 

117.  30.09.2019 166/XII/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru 
firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Województwa Pomorskiego za rok obrotowy 2019 i 2020 

Zrealizowana TAK 

118.  30.09.2019 167/XII/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

119.  30.09.2019 168/XII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

120.  28.10.2019 170/XIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 8/16, 
położonej w miejscowości Wiślina przy ul. Gdańskiej 54, gminie Pruszcz 
Gdański, obręb Wiślina, stanowiącej własność Województwa 
Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

121.  28.10.2019 171/XIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zrealizowana TAK 

122.  28.10.2019 172/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku na okres 
nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

123.  28.10.2019 173/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Słupsku na okres nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

124.  28.10.2019 174/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Gdańsku na okres nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

125.  28.10.2019 175/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Słupsku na okres nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

126.  28.10.2019 176/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na okres 
nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 
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Lp. 
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podjęcia 
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uchwały 

Uchwała w sprawie 
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TAK/NIE 

127.  28.10.2019 177/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Gdańsku na okres nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

128.  28.10.2019 178/XIII/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Gdańsku na okres nowej kadencji 

Zrealizowana TAK 

129.  28.10.2019 179/XIII/19 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego 
badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za rok 
obrotowy 2019 i 2020 

Zrealizowana TAK 

130.  28.10.2019 180/XIII/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

131.  28.10.2019 181/XIII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

132.  08.11.2019 182/XIV/19 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Zrealizowana  NIE 

133.  08.11.2019 183/XIV/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana  
NIE 

134.  25.11.2019 184/XV/19 w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i 
realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie 
polityki rynku pracy 

W trakcie realizacji TAK 

135.  25.11.2019 185/XV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a 
także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego przez Województwo Pomorskie 

W trakcie realizacji TAK 

136.  25.11.2019 186/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 10/14, położonej w Przejazdowie, gminie 
Pruszcz Gdański oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od jej sprzedaży 
w drodze przetargu 

W trakcie realizacji TAK 

137.  25.11.2019 187/XV/19 o zmianie uchwały nr 69/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 
dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 

Zrealizowana NIE 

138.  25.11.2019 188/XV/19 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

W trakcie realizacji NIE 
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139.  25.11.2019 189/XV/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

140.  25.11.2019 190/XV/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego  

Zrealizowana TAK 

141.  25.11.2019 191/XV/19  w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

142.  25.11.2019 192/XV/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

143.  25.11.2019 193/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

144.  25.11.2019 194/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

145.  25.11.2019 195/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

146.  25.11.2019 196/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana 
NIE 

147.  25.11.2019 197/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

148.  25.11.2019 198/XV/19 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

149.  25.11.2019 199/XV/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

150.  25.11.2019 200/XV/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 

151.  25.11.2019 201/XV/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana NIE 
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152.  25.11.2019 202/XV/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego w 
przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów w 
stosunku do radnych województwa 

Zrealizowana NIE 

153.  25.11.2019 203/XV/19 w sprawie rozpatrzenia skarg mieszkańców Pszczółek dotyczących 
zakłócania spokoju na skutek działalności Ośrodka Doskonalenia 
Techniki Jazdy Autodrom Pomorze 

Zrealizowana NIE 

154.  25.11.2019 204/XV/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Radnej Gminy Choczewo/ Sołtys 
Borkowa Lęborskiego Pani Teresy Lademan na działanie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
213 w Borkowie Lęborskim 

Zrealizowana NIE 

155.  20.12.2019  205/XVI/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

156.  20.12.2019  206/XVI/19 w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok Zrealizowana TAK 

157.  20.12.2019  207/XVI/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w miejscowości Przejazdowo, gminie 
Pruszcz Gdański, oznaczonej jako działki nr 10/7, nr 10/11 i nr 10/15, 
obręb Przejazdowo, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

158.  20.12.2019  208/XVI/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy 
Skarszewskiej, oznaczonej jako działka nr 6/29, obręb 0004, stanowiącej 
własność Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

159.  20.12.2019  209/XVI/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg wojewódzkich województwa pomorskiego, których zarządcą jest 
Zarząd Województwa Pomorskiego 

W trakcie realizacji TAK 

160.  20.12.2019  210/XVI/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego 

W trakcie realizacji TAK 

161.  20.12.2019  211/XVI/19 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość 
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

Zrealizowana TAK 
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doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Pomorskie 

162.  20.12.2019  212/XVI/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

W trakcie realizacji TAK 

163.  20.12.2019  213/XVI/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 
2020-2021 

W trakcie realizacji TAK 

164.  20.12.2019  214/XVI/19 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok Zrealizowana TAK 

165.  20.12.2019  215/XVI/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Pomorskiego 

Zrealizowana TAK 

166.  20.12.2019  216/XVI/19 o zmianie uchwały w sprawie określenia imiennego składu Konwentu 
Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego 

Zrealizowana 
NIE  

167.  20.12.2019  217/XVI/19 o zmianie uchwały w sprawie wyboru delegatów Województwa 
Pomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zrealizowana NIE 

168.  20.12.2019  218/XVI/19 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków 
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2019 rok 

Zrealizowana NIE 

169.  20.12.2019  219/XVI/19 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie mostu tczewskiego Zrealizowana NIE 
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Załącznik 2. Lista strategii, planów i programów według Celów Strategicznych SRWP 2020 

 

Lp. Tytuł 
Rok 

przyjęcia 
Decyzja 

1.  Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 2012 
Uchwała Nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 
2012 r. 

CEL STRATEGICZNY 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

2.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju 
gospodarczego Pomorski Port Kreatywności 

2013 

Przyjęty Uchwałą nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 
sierpnia 2013 r. 
Zmieniony: 
Uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 
2013 r., 
Uchwałą nr 644/55/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r., 
Uchwałą nr 236/125/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2016 
r., 
Uchwałą nr 1122/185/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 
2016 r., 
Uchwałą nr 466/327/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. 

3.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż 

2013 

Przyjęty Uchwałą nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 
sierpnia 2013 r. 
Zmieniony: 
Uchwałą nr 1080/286/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 
2013 r., 
Uchwałą nr 1123/185 /16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 listopada 
2016 r., 
Uchwałą nr 397/324/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 
2018 r. 

4.  
Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na 
lata 2016-2019 

2016 
Uchwała nr 274/XXVI/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 września 
2016 r. 

5.  
Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

2019 
Uchwała nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 
2019 r.  

CEL STRATEGICZNY 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY 

6.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie 

2013 

Przyjęty Uchwałą nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 
sierpnia 2013 r. 
Zmieniony: 
Uchwałą nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 r., 
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Lp. Tytuł 
Rok 

przyjęcia 
Decyzja 

Uchwałą nr 376/322/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 
2018 r. 

7.  
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla 
województwa pomorskiego na rok 2019 

2018 Uchwała nr 2/11/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. 

8.  
Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży pobierających naukę na terenie województwa 
pomorskiego 

2019 Uchwała nr 101/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.04.2019 r. 

9.  
Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

2013 
Uchwała nr 763/XXXVI/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 
2013 r. 

10.  
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014-2020 

2014 
Uchwała nr 943/XLIV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 
października 2014 r. 

11.  
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata: 2013-2020 

2013 
Uchwała nr 590/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 
2013 r. 

12.  
Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 
2014-2020 

2014 
Uchwała nr 710/362 /14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 
2014 r. 

13.  
Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

2014 
Uchwała nr 821/371/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 
roku 

14.  
Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na lata: 2017-2020 

2017 
Uchwała nr 338/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 
2017 r. 

15.  
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2017-2020 

2017 
Uchwała nr 339/XXXII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 
2017 r. 

16.  
Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-
2020 

2015 
Uchwała nr 173/XV/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 
2015 r. 

17.  
Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

2019 
Uchwała nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 
2019 r.  

18.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia 
Zdrowie dla Pomorzan 

2013 

Przyjęty Uchwałą nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 
sierpnia 2013 r. 
Zmieniony: 
Uchwałą nr 418/324/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 
2018 r. 
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Lp. Tytuł 
Rok 

przyjęcia 
Decyzja 

19.  
Program doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących 
działalność lecznicą, dla których podmiotem tworzącym lub 
właścicielem jest Województwo Pomorskie 

2017 Uchwała nr 1156/277/17 Zarządu Województwa z dnia 24 października 2017 r. 

20.  Program „Wolontariat szpitalny” 2015 
Uchwała nr 959/79/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 
2015 r. 

21.  
Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia 
przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka 

2018 
Uchwała nr 875/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 
2018 r. 

22.  
Regionalny Program Zdrowotny – Moduł Rehabilitacja 
Kardiologiczna 

2018 
Uchwała nr 95/301/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 
r. 

23.  
Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący 
prewencji cukrzycy typu 2 

2017 

Przyjęty uchwałą nr 1246/286/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 
listopada 2017 r. 
Zmieniony: Uchwałą nr 1167/379/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 
listopada 2018 r. 

CEL STRATEGICZNY 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 

24.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu 
Mobilne Pomorze 

2013 
Przyjęty Uchwałą nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 
sierpnia 2013 r. 

25.  
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Województwa Pomorskiego 

2014 
Uchwała nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 
2014 r. 

26.  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i 
środowiska Ekoefektywne Pomorze 

2013 

Uchwała nr 931/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 
2013 r. 
Zmieniona Uchwałą nr 415/324/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 
kwietnia 2018 r. 

27.  
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 
2022 

2016 
Uchwała nr 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r., zmieniony Uchwałą nr 56/V/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
28 stycznia 2019 r. 

28.  
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego 
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 

2018 
Uchwała Nr 461/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 
2018 r. 

29.  

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy 
aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony 
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom 
docelowy benzo(a)pirenu  

2017 

Uchwała nr 352/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 
2017 r. 
Uchylająca Uchwałę nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
25 listopada 2013 r. 

30.  
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy 
pomorskiej, w której został przekroczony poziom 

2017 
Uchwała nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 
2017 r. 

https://bip.pomorskie.eu/e,pobierz,get.html?id=114697
https://bip.pomorskie.eu/e,pobierz,get.html?id=114697
https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
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dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom 
docelowy benzo(a)pirenu 

Uchylająca Uchwałę nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
25 listopada 2013 r. 

31.  

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 
2015-2020 z pespektywą na lata następne określony ze 
względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5  

2015 
Uchwała nr 158/XIII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 
października 2015 r. 

32.  

Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 
2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych 
wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych 
na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje 
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone 
wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

2019 
Uchwała nr 91/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r. 

33.  

Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 
2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych 
wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których 
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie 
akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

2019 
Uchwała nr 89/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 
2019  r. 

34.  

Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 
2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych 
wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja 
powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

2019 
Uchwała nr 90/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r. 

35.  

Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 
2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych 
wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich, których eksploatacja 
powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

2019 
Uchwała nr 92/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r. 

36.  
Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 
2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza 
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych 

2019 
Uchwała nr 88/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r. 

https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
https://bip.pomorskie.eu/a,57091,w-sprawie-okreslenia-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-pomorskiej-w-ktorej-zostal-p.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,16545.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20538.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20538.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
https://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,20424.html
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wzdłuż odcinków autostrady A1, których eksploatacja 
powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, 
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN 

INNE STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY 

37.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego 2030 oraz stanowiący jego część Plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego 
Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 

2016 
Uchwała nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. 

38.  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020  

2015 
Dokument zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 
z dnia 12 lutego 2015 r., zmieniony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 
C(2018) 4398 z dnia 5 lipca 2018 r. 

39.  
Plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości 
Województwa Pomorskiego na lata 2018-2020 

2018 
Uchwała nr 235/312/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2018 
r.  

40.  
Priorytety współpracy zagranicznej Województwa 
Pomorskiego 

2008 
Uchwała nr 463/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 
r. 

 

 


