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Załącznik 2. (do Raportu z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan) Sprawozdania z konferencji i spotkań w ramach 
konsultacji społecznych. 

 

WYKAZ SPRAWOZDAŃ 

1. Konferencja inauguracyjna 
2. Spotkanie z Interesariuszami RPS ZdP 
3. Konferencja w subregionie Słupskim 
4. Konferencja w subregionie Południowym 
5. Konferencja konsultacyjna w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektów Regionalnych Programów Strategicznych 
6. Spotkanie z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa 

Pomorskiego 
7. Spotkanie z Komisją Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego 
8. Konferencja w subregionie Nadwiślańskim 
9. Konferencja w subregionie Metropolitalnym 
10. Spotkanie z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego oraz Zespołu ds. Ochrony 

Zdrowia 
11. Spotkanie z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych 
12. Spotkanie z Komisją Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa 

Pomorskiego 
13. Konferencja podsumowująca 
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Ad. 1 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji inaugurującej konsultacje społeczne Regionalnych 
Programów Strategicznych 

 

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

Liczba uczestników: Około 330 

Termin: 19 kwietnia 2013 r. 

Miejsce: Centrum Wystawienniczo – Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku 

Załączniki:  Brak  

 

W dniu 19 kwietnia br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku 
odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje społeczne 6 projektów Regionalnych 
Programów Strategicznych. W konferencji wzięło udział ponad 330 osób, w tym przedstawiciele 
samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa oraz dziennikarze i osoby 
prywatne.  

  

Na pierwszą część konferencji złożyły się nst. prezentacje: Mieczysława Struka, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, który przedstawił nową koncepcję programowania rozwoju w 
województwie pomorskim, a także ogólne założenia Zintegrowanych Porozumień 
Terytorialnych. Następnie Kierownicy poszczególnych Regionalnych Programów 
Strategicznych  zaprezentowali projekty dokumentów a na koniec Jan Szymański, dyrektor 
Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
omówił system identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do RPsów z uwzględnieniem perspektywy 
finansowej 2014-2020. 

 

W części dyskusyjnej zgłoszono następujące uwagi i spostrzeżenia: 

Lp. RPS 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja 

Zgłoszone uwagi i 
spostrzeżenia 

Stanowisko RPS 

1.  Horyzontalnie  
Jerzy 
Barzowski  

Radny SWP 

Nadal istnieją dysproporcje 
rozwojowe w regionie 
ponieważ nie działają 
mechanizmy ich 
wyrównywania; ryzyko, że 
obszary funkcjonalne i 
zintegrowane porozumienia 
terytorialne mogą 
zwiększyć dystans 

Stanowiska przy 
poszczególnych 
RPSach.  
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Lp. RPS 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja 

Zgłoszone uwagi i 
spostrzeżenia 

Stanowisko RPS 

rozwojowy; krajobraz i 
dziedzictwo naturalne to 
jedno z największych dóbr 
regionu; sieć szpitali musi 
być zdefiniowana w 
odpowiedni sposób i 
powiązana z płatnikiem, 
zarządzanie na różnych 
poziomach (szpitale 
powiatowe i wojewódzkie) 
jest błędem systemowym; 
należy opracować 
systemowy program 
rozwoju dróg lokalnych; 
rozwój sieci kolejowej w 
pierwszej kolejności w 
kierunku zachodnim 
(Bytów); w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii należy zachować 
zgodność z KPZK. 

2.  Horyzontalnie 
Inga 
Kawałek 

Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

W ramach RPO 2014-2020 
powinno być wsparcie 
ukierunkowane na 
wdrażanie Strategii Leader; 
należy zaangażować LGD 
na etapie programowania 
RPO. 

Zostanie rozważone na 
etapie programowania 
RPO 2014-2020. 

3.  
Rozwój 
Gospodarczy 

Waldemar 
Sidorowic
z 

PUS Gdańsk 
Oliwa SA; 
StudyFun.pl 

Uczelnie wyższe z Gdańska 
wspólnie realizują projekt 
Study in Pomerania, który 
może w przyszłości 
konkurować z 
przedsięwzięciem 
strategicznym Study in 
Pomrskie. 

Obie inicjatywy 
powinny uzupełniać się 
nawzajem; należy 
rozważyć połączenie w 
jedną wspólną 
inicjatywę wspieraną 
przez środki samorządu 
województwa. Takie 
podejście pozwoli na 
wypracowanie 
mechanizmu 
koordynacji wyników w 
skali województwa oraz 
kryteriów sukcesu 
projektu. 

4.  
Atrakcyjność 
kulturowa i 
turystyczna 

Wojciech 
Waśkowsk
i 

Stowarzyszenie 
„Przyjaciele 
Helu” 

Krajobraz powinien być 
traktowany jako dobro 
kultury; szczególną ochroną 
należy objąć obszary cenne 
przyrodniczo i 
krajobrazowo. 

Uwypuklenie 
atrakcyjności 
krajobrazowych może 
wpłynąć na wydłużenie 
sezonu turystycznego; 
instytucje zarządzające 
różnymi zasobami 
kulturowymi i 
naturalnymi powinny ze 
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Lp. RPS 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja 

Zgłoszone uwagi i 
spostrzeżenia 

Stanowisko RPS 

sobą ściśle 
współpracować. 

5.  
Aktywność 
zawodowa i 
społeczna 

Tomasz 
Wysocki 

Pomorskie Forum 
na rzecz 
wychodzenia z 
bezdomności 

Wykluczenie społeczne 
powinno być szerzej ujęte 
w obszarze wsparcia w 
ramach RPS, w 
szczególności w zakresie 
przedsięwzięć dotyczących 
wychodzenia z biedy oraz 
rozwoju mieszkalnictwa 
(tzw. housing friends). 

Kwestie związane z 
wykluczeniem 
społecznym zostaną 
rozszerzone w RPS, 
jednak głównym celem 
działań powinien być 
wzrost zatrudnienia. 

6.  
Aktywność 
zawodowa i 
społeczna 

Piotr 
Dominiak 

Politechnika 
Gdańska 

Selektywność jest skuteczna 
tylko wtedy gdy kryteria 
wyboru priorytetów są 
dobre i są dobrze 
stosowane; wzrost 
zatrudnienia poprzez 
rozwój MŚP (nowych i 
istniejących) musi być 
dobrze skoordynowany, 
żeby nie zepsuć działania 
rynku; niewielka liczba firm 
zwiększa zatrudnienie, 
znaczna część je ogranicza 
w trakcie funkcjonowania – 
potrzebna jest selekcja firm 
wartych wsparcia. 

Kwestie związane z 
rozwojem MŚP będą 
jeszcze dyskutowane; 
selekcja powinna 
dotyczyć tych firm, 
które gwarantują 
utrzymanie miejsc pracy 
i stworzenie nowych; 
ukierunkowanie 
terytorialne pozwoli na 
wsparcie tych obszarów, 
które tego najbardziej 
potrzebują. 

7.  
Zdrowie dla 
Pomorzan 

Piotr 
Mierzewsk
i 

Były szef 
Wydziału Polityki 
Zdrowotnej w 
Radzie Europy 

Pozytywnie należy ocenić 
budowanie regionalnego 
programu; powinna zostać 
powołana grupa bilansująca 
zasoby w ochronie zdrowia; 
potrzebna jest koordynacja 
działań i równoważenie 
podaży z popytem; 
potrzebne jest większe 
zaangażowanie 
społeczeństwa w realizację 
RPS i budowanie 
kompetencji zdrowotnych; 
należy ocenić wpływ 
wszystkich RPSów na 
zdrowie w regionie. 

Opieka zdrowotna w 
Polsce w rzeczywistości 
będzie organizowana i 
koordynowana przez 
Wojewodę i NFZ; 
profilaktyka i promocja 
zdrowia stanowi 
priorytet w ramach 
RPS; uzupełniająco w 
ramach RPS AZS 
będzie wsparcie 
dotyczące edukacji 
prozdrowotnej; w 
regionie budujemy 
forum współpracy w 
zakresie ochrony 
zdrowia, jednak 
problematyczny jest 
udział NFZ. 

8.  
Energetyka i 
środowisko 

Stanisław 
Wojciecho
wski 

ODYS Stocznia 
& Co 

Odnawialne źródła energii, 
szczególnie energetyka 
morska (turbiny wiatrowe i 
energia z falowania) są 
szansą rozwojową; w RPS 

Rozwój przemysłu 
odnawialnych źródeł 
energii w ramach RPS 
RG; lokalizacja 
urządzeń odnawialnych 
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Lp. RPS 
Imię i 

nazwisko 
Instytucja 

Zgłoszone uwagi i 
spostrzeżenia 

Stanowisko RPS 

te kwestie wymagają 
pogłębienia. 

źródeł energii w ramach 
RPS EiŚ.  

9.  
Transport 

 

Tadeusz 
Wrycza 

Towarzystwo 
Żeglugi 
Śródlądowej 
„Delta Wisły” 

Należy uporządkować 
inwestycje mostowe na 
Wiśle i uzupełniające je 
inwestycje kolejowe oraz 
rozważyć szybką przeprawę 
promową zamiast 
wykluczających się mostu w 
Sobieszowie i mostu 
Świbno-Nikoszewo. 

Nowy most przez Wisłę 
będzie dwutorowy; RPS 
przewiduje udrożnienie 
torów wodnych, w tym 
również inwestycje 
mostowe, rozwój dróg 
wodnych; kwestia 
kaskady na Wiśle do 
rozstrzygnięcia w 
porozumieniu z 
Ministrem Transportu. 10.  

Energetyka i 
środowisko 

Energia wodna wód 
płynących powinna być 
wykorzystana na szeroką 
skalę jako odnawialne 
źródło energii; stopień 
wodny na dolnej Wiśle 
pozwoli na wykorzystanie 
Wisły jako drogi wodnej.  

11.  Transport  
Leszek 
Waszkiewi
cz  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Bytów 

Powiaty bytowski i 
człuchowski mają najniższą 
dostępność w regionie; w 
RPS należy uwzględnić 
szczególne potrzeby i 
specyfikę tych obszarów; 
transport kolejowy nie jest 
wystarczający, mieszkańcy 
wybierają transport 
indywidualny. 

Zachodnia część 
województwa jest 
traktowana 
priorytetowo w RPS 
(m.in. rewitalizacja linii 
Szczecinek-Ustka); 
dojazdy lokalne do 
przystanków 
przewozów 
regionalnych mogą być 
obsługiwane przez 
zamawiany transport 
autobusowy; droga S6 
będzie finansowana 
przez GDDKiA. 

12.  Transport 
Adam 
Przybyłow
ski 

Akademia Morska 

Sprawny system 
transportowy należy 
zamienić na zrównoważony 
system transportowy; 
uzupełnienia wymagają 
wskaźniki odnoszące się do 
rozwoju społecznego i 
zrównoważonego.  

13.  Transport 
Marcin 
Grzybińsk
i 

UM Słupsk 

Korytarz zachodni 
powinien zostać 
uwypuklony w RPS; droga 
S6 i linia kolejowa 202 musi 
być objęta wsparciem; w 
nowym okresie 
programowania może 
pojawić się problem z 
zapewnieniem wkładu 
własnego do projektów.  

 

Opracowanie: DRRP 
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Ad. 2 

Sprawozdanie z e spotkania z  interesariuszami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Regionalnego  Programu  Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan 

 

Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji 
pozarządowych, samorządów, sejmiku województwa oraz konsultanci 
wojewódzcy i dyrektorzy podmiotów leczniczych 

Liczba uczestników: Około 30  

Termin: 9 maja 2013 r.  

Miejsce: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 , ul. Okopowa 21/27 , Sala Herbowa 

Załączniki: - program konferencji 

- dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu  9  maja 2013 r.  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego (Sala  Herbowa)odbyło się spotkanie z interesariuszami.  
Prowadzący spotkanie: Jolanta Wierzbicka.   

Zebranych uczestników przywitała Pani Jolanta Wierzbicka, z-ca Kierownika 
Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan.   

W następnej kolejności Pani Jolanta Wierzbicka przedstawiała projekt Regionalnego 
Programu Strategicznego. Omówiła dotychczasowy harmonogram prac oraz zaangażowane 
instytucje w przygotowanie projektu. Przedstawiła zobowiązania SWP i sposoby ich realizacji, 
wyzwania dla pomorskiego systemu zdrowia. W dalszej kolejności dokonała szczegółowego 
omówienie celów szczegółowych i priorytetów RPS ZDP, przedstawiła przedsięwzięcia 
strategiczne a także omówiła szacunkowy podział środków na cele i priorytety Programu.  

Po zakończonej prezentacji Pani Jolanta Wierzbicka poprosiła uczestników o dyskusję 
nad przedstawionym projektem.  

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, podmiotów leczniczych podległych samorządowi 
województwa, uczelni  oraz przedstawiciele samorządów zawodowych pracowników medycznych 
i organizacji pozarządowych. W toku dyskusji zgłoszono następujące problemy w obszarach 
tematycznych: 

– kształcenie lekarzy w specjalizacjach  deficytowych, szczególnie w zakresie lekarskich 
specjalizacji z epidemiologii, 

– zwiększenia znaczenia promocji i profilaktyki zdrowia, działania  te są rozmyte 
a powinny być scalane i koordynowane poprzez jakiś centralny system czy instytucję,  

– zachęcania pracodawców do zaangażowania w promocję i profilaktykę zdrowia, 
– kształcenia przeddyplomowe pielęgniarek i położnych, 
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– umożliwienia pielęgniarkom i położnym pracującym poza systemem powrotu do 
zawodu,  

– uczestnictwo organizacji pozarządowych w tworzeniu standardów jakości,  
– odpłatności za wolontariat, 
– programów doskonalenia zawodowego (do szkoleń należy dołączyć szkolenie  

personelu niemedycznego),  
– umieszczono projekty szkoleniowych dotyczących komunikacji w programach 

doskonalenia zawodowego a nie w części jakościowej, 
– w celu głównym strategii pojawił się termin jakość życia a we wskaźnikach nie 

przewidziano pomiaru jakości życia,  
– zasadność umieszczenia kadry psychologicznej w zapisach strategicznych,  
– brak krajowej strategii,  (może utrudnić wdrożenie założeń wojewódzkiej strategii),  
– przeprowadzenie badań reprezentatywnych dot. jakości, oraz zastanowić się nad 

wskaźnikami efektu zdrowotnego,  
– nie korzystanie z celów Narodowego Programu Zdrowia przez  samorządy przy 

konstruowaniu programów zdrowotnych. 

W odpowiedzi Jolanta Wierzbicka powiedziała, że uwagi zostaną przeanalizowane i przekazane 
do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.  

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono  

 

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono 

 

4. Inne postulaty 

Nie zgłoszono 

 

Sporządził: 

Elżbieta Klein 

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. 
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załącznik  1 program spotkania  

Program Spotkania z interesariuszami  

w ramach konsultacji społecznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony 
zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 

11.45 – 12.00  -  Rejestracja uczestników 

12.00 – 12.05  -  Otwarcie spotkania, wprowadzenie – Jolanta Wierzbicka  

12.05 -  12.20 -  Prezentacja – Jolanta Wierzbicka  

12.20 – 14.20 – Dyskusja 

14.20 – 14.00 – Podsumowanie spotkanie i pożegnanie uczestników. 
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załącznik 2 dokumentacja fotograficzna spotkania 
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Ad. 3 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji w Subregionie Słupskim 

 

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

Liczba uczestników: 111 

Termin: 10 maja 2013 r. 

Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny, ul Portowa 13B 

Załączniki:  − program konferencji 

− lista obecności 

− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 

1. Przebieg konferencji 

Przewodniczący Subregionu Słupskiego, Sławomir Ziemianowicz przywitał uczestników 
konferencji reprezentujących lokalne samorządy subregionu, uczelnie wyższe, instytucje edukacji, 
sportu, turystyki, zdrowia i polityki społecznej oraz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i 
osoby prywatne. 

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Czesław Elzanowski w imieniu Zarządu 
Województwa Pomorskiego podziękował zgromadzonym za przybycie na konferencję oraz 
przybliżył jej zakres tematyczny. Pan Elzanowski podkreślił znaczenie Regionalnych Programów 
Strategicznych w osiąganiu celów, jakie określone zostały w Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 oraz dla kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracając jednocześnie uwagę, iż przyjęta w strategii formuła 
prowadzenia działań mających na celu rozwój województwa  oparta jest na selektywności i 
koncentracji wybranych działań, a także na współpracy podmiotów publicznych, prywatnych i 
społecznych oraz dążeniu do trwałości uzyskanych efektów. Pan Elzanowski zaprosił 
uczestników konferencji do czynnego udziału w dyskusji i zgłaszania uwag i propozycji zmian. 

Gospodarz Słupskiego Inkubatora Technologicznego, prezes Agencji Rozwoju 
Regionalnego Pan Mirosław Kamiński, witając zgromadzonych, podziękował Marszałkowi 
Województwa Pomorskiego za umożliwienie organizacji konferencji w właśnie w tym obiekcie 
oraz podkreślił, duże znaczenie nowego okresu finansowania, w tym wsparcia finansowego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla dalszego rozwoju subregionu i samego 
miasta Słupska związanego m. in. z realizacją nowych pomysłów w zakresie rozwoju innowacji. 
Kończąc, Pan Kamiński zaprosił gości do zapoznania się z obiektem Inkubatora, jego ofertą 
i rozwiązaniami technologicznymi, a także życzył wszystkim konstruktywnej dyskusji, wyrażając 
jednocześnie nadzieję na uwzględnienie i pozytywne rozstrzygnięcia przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego dla zgłoszonych w trakcie spotkania uwag.  
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Z zasadami udziału w konsultacjach społecznych projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych zebranych zapoznał przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego  
i Przestrzennego UMWP, Adam Mikołajczyk. 

Projekty Regionalnych Programów Strategicznych prezentowali kolejno: 

− Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego  UMWP  
w zakresie rozwoju gospodarczego, 

− Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP w zakresie 
aktywności zawodowej i społecznej, 

− Bożena Murańska, Departament Turystyki, UMWP w zakresie atrakcyjności kulturalnej  
i turystycznej 

− Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia UMWP w zakresie 
ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 

Dalszą część spotkania poświęcona została dyskusji, w trakcie której uczestnicy mogli 
zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów Regionalnych Programów Strategicznych oraz 
ewentualne propozycje zapisów. 

W ramach konsultacji Starosta Słupski, Sławomir Ziemianowicz przekazał kierownikom 
Regionalnych Programów Strategicznych pismo posła na Sejm, Zbigniewa Konwińskiego będące 
efektem jego konsultacji ze społecznością Słupska i zawierające szereg postulatów do 
rozpatrzenia w trybie konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów 
Strategicznych (wyszczególnienie w punkcie Pozostałe postulaty). 

Podsumowania konferencji dokonał konferencji dokonał Starosta Słupski, Stanisław 
Ziemianowicz, zapraszając jednocześnie uczestników spotkania do udziału w kolejnych 
konferencjach poświęconych konsultacjom projektów RPS. 

Za aktywny udział w konferencji i przedstawione uwagi podziękował również członek 
Zarządu Województwa pomorskiego, Czesław Elzanowski. 

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 
Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 
uwagi 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej  

− Diagnoza,  

− Cele szczegółowe, 

Propozycja dodania zapisów w 
diagnozie i części projekcyjnej 
dotyczących inicjatyw prywatnych 
w obszarze turystyki i możliwości 
ich wsparcia (wpisanie ich z 
podaniem nazwy). 

Miejsca wypoczynku, które 
powstały z Inicjatywy 
prywatnych przedsiębiorców 
typu: Park Jurajski w Łebie, Sea 
Park w Sarbsku, Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w 



12 

 

priorytety, działania  

 

(Wiktor Tyburski, Starosta Powiatu 
Lęborskiego) 

Szymbarku, które nie bazują 
bezpośrednio na zasobach 
kulturowych, przyrodniczych, 
czy etnograficznych, a które 
mimo to są licznie odwiedzane 
przez turystów (kilkadziesiąt 
tysięcy wejść rocznie), są 
rentowne i sprzyjają tworzeniu 
miejsc pracy.  

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej  

− Diagnoza,  

 

Propozycja dodania zapisów w 
diagnozie i części projekcyjnej 
dotyczących inicjatyw prywatnych 
w obszarze turystyki i możliwości 
ich wsparcia (wpisanie ich z 
podaniem nazwy). 

 

(Marek Król, Dom Pomocy Społecznej 
w Machowinku) 

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

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 

 

RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i 
turystycznej 

− System realizacji – 
Koordynacja Programu 
z pozostałymi RPS 

Pytanie o kompatybilność 
założeń wskazanych RPS z 
pozostałymi RPS, np. w zakresie 
transportu 

 

 

(Piotr Wczółkowski, Radny Powiatu 
Słupskiego) 

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

 RPS z zakresie aktywności 
społecznej i zawodowej, 

 

RPS w zakresie ochrony 
zdrowia  

Propozycja rozważenia 
wprowadzenia zapisów w RPS 
umożliwiających realizację działań 
w zakresie wsparcia sektora 
pomocy społecznej, w tym osób 
niepełnosprawnych 

 

(Marek Król, Dom Pomocy Społecznej 
w Machowinku) 

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

 

Lp. 

projekt Regionalnego 
Programu 
Strategicznego/zakres,  
do którego zgłoszono 
uwagi 

Strona Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

 RPS w zakresie rozwoju 
gospodarczego 

26 

Propozycja rozszerzenia zakresu 
interwencji poprzez realizację 
działania dotyczącego 
zaprojektowania Centrum Energii 
Jądrowej (w kontekście 
projektowanej inwestycji) 

 

(Wiktor Tyburski, Starosta Powiatu 
Lęborskiego) 

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

 RPS w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej 

 

24 

Propozycja rozszerzenia zakresu 
interwencji o nowe typy 
przedsięwzięć: 

− wykorzystanie koryta rzeki Słupi, 
w tym budowa elementów 
infrastruktury turystycznej, 

− budowa szlaku rowerowego R10, 

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

 

 

(Piotr Wczółkowski, Radny Powiatu 
Słupskiego) 

Priorytetami w 
rozwoju turystyki 
powinny być projekty 
liniowe angażujące 
współpracę wielu 
samorządów, co jest 
bardziej efektywną 
formą pozyskania i 
wykorzystania 
środków unijnych. 

Proponowane 
działania wiąż się z 
pozytywnym 
wpływem na ochronę 
zdrowia i aktywny 
wypoczynek 
mieszkańców regionu. 

 

 

4. Pozostałe postulaty 

 

1) Monika Zajkowska, Rektor Hanzeatyckiej Szkoły Zawodowej w Słupsku – wyraziła  Poparcie 
dla zapisów RPS w zakresie współpracy gospodarki ze szkolnictwem wyższym. Niemożliwy 
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jest rozwój gospodarczy bez współpracy ze szkołami wyższymi, które są  
w stanie dopasować się do zmian rynkowych. Szkoła wyższa powinna stawiać na współpracę 
z klastrami. 

2) Marek Biernacki, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego odniósł się do uwag 
dotyczących: 

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

− promocji inicjatyw komercyjnych w obszarze turystyki i kultury - wyraził przekonanie, że 
przedsiębiorcy/osoby prywatne nie oczekują wsparcia ekonomicznego, które  
w znaczący sposób mogłyby zaburzyć wolną konkurencję i prowadzić do daleko idącej 
interwencji publicznej. Zdaniem pana Biernackiego zaangażowanie podmiotów 
prywatnych w tego typu przedsięwzięcia, które niewątpliwie mają na celu sukces 
komercyjny, przyczynia się jednak do tworzenia oferty kulturalno-turystycznej całego 
regionu. Samorząd Województwa Pomorskiego powinien korzystać z ich dokonań 
promując województwo. Poparcie dla tego typu działalności oraz dostrzeżenie 
zaangażowanych w ich realizację ludzi daje szansę na rozwój partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

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

4) Ryszard Stus, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku 
zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej stanu realizacji oraz powodów 
ewentualnych niezrealizowanych założeń dotychczasowej edycji programu „Zdrowie dla 
Pomorzan”.  
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Postulaty zgłoszone przez Posła na Sejm, Zbigniewa Konwińskiego za pośrednictwem Starosty 
Słupskiego, Sławomira Ziemianowicza: 

1. Droga ekspresowa nr 6 Szczecin-Gdańsk i powiązanie z drogą ekspresową nr 7  
i autostradą A1, 

2. Droga ekspresowa nr S21 (obecna DK 21)/S11 – przedłużenie drogi krajowej nr 11 łączącej 
Śląsk, centrum kraju z wybrzeżem środkowym, ważna dla ruchu turystycznego, 

3. budowa obwodnic Miastka i Białego Boru, także mniejszych miejscowości, w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu, 

4. Remonty dróg wojewódzkich: nr 203, 209, 210, 211, 213 – do wymaganej szerokości jezdni 
7m, mosty, przepusty, rowy i odwodnienia, 

5. linia kolejowa doprowadzona do standardu linii magistralnej, 

6. budowa filharmonii w Słupsku, 

7. utworzenie uniwersytetu słupskiego oraz wsparcie szkolnictwa wyższego,  
tj. wzmocnienie bazy naukowej, kształcenie wyspecjalizowanej kadry, 

8. budowa tunelu pod torami z dworca PKP na Zatorze, 

9. budowa hali widowiskowo-sportowej na 20 tys. Miejsc, 

10. budowa basenów i boisk przy szkołach oraz remont obiektów i klubów sportowych, 

11. budowa w mieście placów zabaw i gier, 

12. budowa herbaciarni /z fortepianem/ za pomnikiem Fryderyka Chopina przy ul. Kilińskiego 
w Słupsku, 

13. budowa drogi ekspresowej nr 6 Szczecin-Gdańsk, 

14. podniesienie standardu drogi kolejowej Słupsk-Gdynia, budowa drugiego toru  
i rewitalizacja trasy, 

15. budowa ścieżki rowerowej do Ustki i Krzyni, 

16. uruchomienie lotniska w Redzikowie, 

17. przebudowa dróg powiatowych: Słupsk-Postomino/Darłowo, Słupsk-Kępice, 

18. kompleksowa modernizacja linii kolejowej 405 Ustka-Szczecinek, 

19. modernizacja linii kolejowej 212 Bytów-Słupsk – zastępczo utworzenie na niej kolei 
drezynowej, 

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

21. zaprzestanie budowy słupskiego Aquaparku, 

22. zmniejszenie ceny biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania - Program konferencji 

 

 

Program konferencji w subregionie Słupskim w ramach konsultacji społecznych 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 

 

Słupsk, dnia 10 maja 2013 r., godz. 11.00 

Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B 

 

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

11.15 – 11.35 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego   

11.35 – 11.40 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych 

11.40 – 12.30 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

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

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

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

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

12.30 – 12.45 Przerwa 

12.45 – 14.15  Dyskusja 

14.15 Podsumowanie konferencji - Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski – Przewodniczący 
Subregionu Słupskiego 
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Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna 
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Ad. 4 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji w Subregionie Południowym 

 

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

Liczba uczestników: Około 30 

Termin: 20 maja 2013 r., godz. 11.00 

Miejsce: Człuchów , Powiatowa Bursa Szkolna,  

ul. Koszalińska 2 

Załączniki:  − program konferencji 

− dokumentacja fotograficzna 

 

W dniu 20 maja 2013 r., o godz. 11.00 w Powiatowej Bursie Szkolnej (ul. Koszalińska 2, 
Człuchów) odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektów Regionalnych 
Programów Strategicznych. 

Konferencje o godzinie 11.00 otworzył Pan Aleksander Gappa, Starosta Człuchowski – 
Przewodniczący Subregionu Południowego oraz przywitał zebranych uczestników (lista 
obecności według załącznika nr 1) o godz. 11.15 wystąpiła Hanna Zych - Cisoń – Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego. Zasady przeprowadzania konsultacji Społecznych o godz. 11.35 
przedstawiła Teresa Szakiel – z-ca Dyrektora  Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Następnie o godz. 11.40  nastąpiła prezentacja 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych w  zakresie: 

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

– aktywności zawodowej i społecznej – referowała Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Marta Chełkowska, Dyrektor 
Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik 
referatu Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Po prezentacji projektów Regionalnych Programów Strategicznych o godz. 12.45 rozpoczęto 
dyskusję.   

Jolanta Wierzbicka w swoim wystąpieniu w czasie dyskusji zwróciła przede wszystkim uwagę na 
te działania, które będą bardzo istotne w obszarach funkcjonalnych powiatów i gmin. Głównie 
chodzi o profilaktykę i pokrywanie „białych plam” w miejscach, gdzie jest niedostateczna 
dostępność z zakresie usług specjalistycznych usług medycznych. W przypadku profilaktyki 
bardzo ważne jest to, by inicjatywy w tym zakresie były oddolne, wieloletnie i partnerskie. 
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Tworzenie projektów partnerskich, w sytuacji, kiedy dana gmina czy powiat mają inne priorytety 
lub mało pieniędzy ma rację bytu, dlatego że programy celowane i ukierunkowane na większą 
populację są bardziej skuteczne. W przypadku „białych plam”, również ważne są inicjatywy 
oddolne -  to gminy i powiaty powinny artykułować swoje potrzeby np. w sytuacji, kiedy 
dostępność do danego specjalisty jest niewielka, należy zastanawiać się nad mechanizmami 
motywującymi lub przyciągającymi potencjalnego specjalistę.  

O godzinie 14.00 Aleksander Gappa, Starosta Człuchowski  – Przewodniczący 
Subregionu Południowego podsumował konferencję oraz podziękował obecnym za udział. 
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Ad. 5 

Sprawozdanie z konferencji  konsultacyjnej w ramach oceny oddziaływania na środowisko 
społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan  

 

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

Liczba uczestników: Około 70 

Termin: 22 maja 2013 r. 10.00  

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 
Gdańsk 80-810 (Sala im. Lecha Bądkowskiego) 

Załączniki: - program konferencji  

- dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

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

Następnie  zaprezentowano projekty Regionalnych Programów Strategicznych w  zakresie: 

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

– atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Bożena Murańska, z-ca kierownika 
RPS AKiT,  Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– aktywności zawodowej i społecznej – referował Adam Krawiec,  Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
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– ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik 
Referatu, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– transportu  –  referowała Izabela Fludzińska, Z-ca Dyrektora Departamentu 
Infrastruktury , Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– energetyki i środowiska – Danuta Grodzicka – Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Wnioski i rekomendacje z prognozy  oddziaływania na środowisko projektów  Regionalnych  
Programów Strategicznych przedstawił Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor Wojewódzkiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Słupsku. 

Po prezentacjach, odbyła się dyskusja dotycząca  prognozy oddziaływania na środowisko 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych. Głos w dyskusji zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządu 
terytorialnego. Poruszono  głównie problemy wynikające z  wpływu oddziaływania na 
środowisko Regionalnych Programów Strategicznych, a także: 

– brak zorganizowanych działań zmierzających w kierunku rozwoju transportu lotniczego 
w województwie pomorskim, (stworzenie kierunków kształcenia pracowników transportu 
lotniczego), 

– niewystarczający rozwój i brak wykorzystania bazy portów morskich, 
– niewystarczający rozwój dróg wodnych, 
– problem z szacowaniem kosztów środowiskowych, 
– zalecenia do Regionalnych Programów Strategicznych powinny być zbudowane na 

układzie programowym (powinny formułować preferencje i warunkowość),  
– brak wzrostu  turystyki w strefie  nadmorskiej,   

 W trakcie  konferencji nie zgłoszono  uwag dot.  prognozy oddziaływania na środowisko  
Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowia dla Pomorzan. 

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

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono  

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono 

4. Inne postulaty 

Nie zgłoszono. 

Sporządził: Elżbieta Klein, Gdańsk, dnia 25 czerwca 2013 r. 
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załącznik  1 program konferencji 

 Program konferencji konsultacyjnej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektów Regionalnych Programów Strategicznych  

 

Gdańsk, dnia 22 maja 2013 r., godzina 10.00 

Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego  

Ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 

Sala im. Lecha Bądkowskiego 

 

10.00 – 10.05 Otwarcie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, 

10.05 – 10.20 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego – Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego – Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

10.20 - 10.35 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej – Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 

Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Krzysztof Wojcieszyk, 
Dyrektor Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

10.35 - 10.50 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej – Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Krzysztof Wojcieszyk, 
Dyrektor Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

10.50 - 11.05 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia – 
Zdrowie dla Pomorzan – Jolanta Wierzbicka, Kierownik Referatu, Departament Zdrowia, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia – Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

11.05 – 11.20 Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu – Izabela 
Fludzińska, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury , Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, 
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Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie transportu– Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor Wojewódzkiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

11.20 – 11.35  Prezentacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i 
środowiska – Danuta Grodzicka – Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Wnioski i rekomendacje z Prognozy  oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska– Krzysztof Wojcieszyk, Dyrektor 
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 

11.35 -  13.00   Dyskusja 

13.00   - Zakończenie konferencji 
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załącznik  2  dokumentacja fotograficzna 
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Ad. 6 

Sprawozdanie ze spotkania z  Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny w ramach 
konsultacji społecznych projektu Regionalnego  Programu  Strategicznego - Zdrowie dla 
Pomorzan 

 

Uczestnicy: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego 

Liczba uczestników: 5 radnych 

Termin: 22 maja 2013 r., godz. 12.00 -13.30 

Miejsce: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, Sala 133 C 

Załączniki: - program konferencji 

 
1. Ogólny opis przebiegu konferencji. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Pan Andrzej Bartnicki – 
otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie 
z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 - ciu członków Komisji, co wobec składu 
Komisji wynoszącego 7 - miu członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Pani Jolanta Wierzbicka Kierownik Referatu w Departamencie Zdrowia, przedstawiła  
w formie prezentacji multimedialnej Regionalny Program Strategiczny w zakresie „Zdrowie dla 
Pomorzan” (RPS ZdP).  

Pani Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu przedstawiła  
w formie prezentacji multimedialnej Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (RPS AZS). 

Radni nie zgłosili uwag do projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla 
Pomorzan. 

 

Wolnych wniosków i spraw różnych nie zgłoszono 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 
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Załącznik nr 1 - porządek obrad 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu: 

– Nr 40/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. 

– Nr 41/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku. 

3. Prezentacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie „Zdrowie dla Pomorzan” (RPS ZdP) oraz aktywności 
zawodowej i społecznej (RPS AZS) -  (30 minut). 

4. Informacja na temat sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, którą przedstawi 
Pani Jolanta Sobierańska-Grenda – Dyrektor Departamentu Zdrowia. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego 
za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – druk nr 707. 

6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2012 – druk nr 709. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2012 rok wraz z 
opiniami biegłego rewidenta– druk nr 735 

8. Zaopiniowania wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 rok. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2026 wraz 
z autopoprawką  – druk nr 726 i 726 a 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany 
budżetu województwa pomorskiego na 2013 rok wraz z autopoprawką  – druk nr 727 i 
727 a 

11. Wolne wnioski i sprawy różne.  
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Ad. 7 

Sprawozdanie ze spotkania z Komisją Budżetu i Finansów w ramach konsultacji społecznych 
projektu Regionalnego  Programu  Strategicznego - Zdrowie dla Pomorzan 

 

Uczestnicy: Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Liczba uczestników: 4 radnych 

Termin: 26 kwietnia 2013 r., godz. 14.00 -15.00 

Miejsce: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, Sala Herbowa 

Załączniki: - program konferencji 

 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Andrzej Bartnicki otworzył posiedzenie Komisji  

i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego  

7 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Prezentacja projektów Regionalnego Programu Strategicznego. 

Pan Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. 

Po prezentacji nie zgłoszono uwag dotyczących Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie 

dla Pomorzan.  

Wolnych wniosków i spraw różnych nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  
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Załącznik nr 1 - Proponowany  porządek  obrad     

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów: Nr 42/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. 

       Nr 43/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku. 

3. Prezentacja projektów Regionalnego Programu Strategicznego. 

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miastem Gdańsk umowy 

zamiany nieruchomości położonych w Gdańsku: przy ul. Katarzynki  

1 – 3 oznaczonej jako działka nr 302 i przy ul. Pniewskiego 1 oznaczonej jako działka  

nr 274/2 na nieruchomość położoną w Gdańsku przy ul. Jana Augustyńskiego 1 oznaczoną 

jako działka 214/7 – druk nr 721. 

5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasta Gdańsk nieruchomości 

zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9, stanowiącej własność Województwa 

Pomorskiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży – druk nr 722. 

6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas 

oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w 

Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 – druk nr 734.  

7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany 

budżetu województwa pomorskiego na 2013 wraz z autopoprawką Zarządu Województwa 

Pomorskiego– druk nr 727 oraz druk nr 727 a. 

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Zarządu Województwa 

Pomorskiego – druk nr 726 oraz druk nr 726 a. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 

2012 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej – druk nr 707. 

10. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2011 rok – druk nr 711. 

11. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Pomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku 

za rok 2012 – druk nr 710. 

12. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2012 – druk nr 709. 



30 

 

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za 2012 rok wraz  

z opiniami biegłego rewidenta – druk nr 735. 

14. Zaopiniowania wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 rok. 

15. Zakończenie posiedzenie.           
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Ad. 8 

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

 

Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa oraz 
dziennikarze i osoby prywatne 

Liczba uczestników: Około 60 

Termin: 23 maja 2013 r. 

Miejsce: Kwidzyn, Starostwo Powiatowe sala obrad, ul. Kościuszki 29b 

Załączniki: - program konferencji 

- dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu 23 maja 2013 r. W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie ul. Kościuszki 29b w sali 
obrad odbyła się konferencja subregionu Nadwiślańskiego, organizowana w ramach konsultacji 
społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych. W konferencji wzięło udział 
około 60 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, 
instytucji publicznych, organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa, a także 
przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby prywatne.  Konferencje o godzinie 11.00 otworzył Pan 
Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki, Przewodniczący Subregionu Nadwiślańskiego oraz 
przywitał zebranych uczestników następnie wystąpił  Pan Czesław Elzanowski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego. Zasady przeprowadzania konsultacji Społecznych  przedstawił 
Bartosz Kozicki, główny specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Na pierwszą część spotkania złożyły się 
cztery prezentacje Regionalnych Programów Strategicznych w  zakresie: 

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

– aktywności zawodowej i społecznej – referowała Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – referowała Bożena Murańska, Kierownik 
Referatu, Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

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

Po przerwie, odbyła się dyskusja dotycząca projektów Regionalnych Programów Strategicznych . 

W toku przeprowadzonych konsultacji, głos w dyskusji zabrali przede wszystkim 
przedstawiciele Senatu RP, samorządów terytorialnych, a także reprezentanci organizacji 
pozarządowych, środowisk biznesowych i osoby prywatne. W trakcie dyskusji zgłoszono m. in.  
uwagi dot. Zdrowia dla Pomorzan:  
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–  włączeniu do RPS także podmiotów leczniczych innych niż tylko podległe samorządowi 
województwa,  

– zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych przed zbadaniem poziomu jakości 
udzielanych świadczeń, 

– standaryzacji bazy leczniczej, oraz alokacji  środków na ochronę zdrowia w 
Województwie Pomorskim, 

– włączenia szpitali powiatowych  do bazy szpitali marszałkowskich, 
– konieczność kształcenia lekarzy w specjalizacjach deficytowych, oraz zwiększenia liczby 

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

Z zakresu aktywności zawodowej i społecznej zgłoszono następujące uwagi: 

– ustalenie sposobu funkcjonowania i finansowania Centrów Organizacji Pozarządowych 
oraz standaryzacji ich działań . 

Z zakresu aktywności kulturalnej i turystycznej: 

– wpisanie  do RPS AKiT przedsięwzięcie strategiczne dot. zagospodarowania obiektów na 
międzynarodowym Szlaku Zamków Gotyckich, 

Z zakresu rozwoju gospodarczego: 

– promowanie przedsiębiorczości, rozwinięcie innowacyjności poszczególnych działań, 
– brak kampanii społecznej na temat odnawialnych źródeł energii, 
– większe wsparcie mikroprzedsiębiorczości, 

Na zakończenie konferencji Pan Leszek Burczyk, Starosta Kwidzyński dokonał jej 
podsumowania a następnie Pan Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego podziękował obecnym za udział w konferencji. 

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono  

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono 

4. Inne postulaty 

Nie zgłoszono. 

Sporządził: 

Elżbieta Klein, Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. 
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załącznik  1 program konferencji 

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

– rozwoju gospodarczego 
– aktywności zawodowej i społecznej 
– atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 
– ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 

Kwidzyn, dnia 23 maja 2013 r., 

11.00 - 15.00 

10.00 – 11.00 rejestracja uczestników 

11.00-11.15 otwarcie konferencji - Leszek Burczyk Starosta Starogardzki - Przewodniczący 
Subregionu Nadwiślańskiego 

11.15 - 11.25 Powitanie uczestników konferencji - Jerzy Goździk, Starosta Kwidzyński 

11.25 - 11.45 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego 

11.45 - 11.50 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych Bartosz Kozicki Departament 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego  

11.50 - 12.45 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

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

– aktywności zawodowej i społecznej - Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

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

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

12.45 -13.00 Przerwa 

13.00 - 15.00 Dyskusja 

15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencji - Leszek Burczyk Starosta Starogardzki - 
Przewodniczący Subregionu Nadwiślańskiego  
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 załącznik  2  dokumentacja fotograficzna 
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Ad. 9 

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

 

Uczestnicy: Przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, 
samorządów i organizacji przedsiębiorców, sejmiku województwa oraz 
dziennikarze i osoby prywatne 

Liczba uczestników: Około 80 

Termin: 24maja 2013 r. 

Miejsce: Sopot, Państwowa Galeria Sztuki (Dom Zdrojowy), Plac Zdrojowy 2  

Załączniki: - program konferencji 

- Dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

W dniu 24 maja 2013 r. w Państwowej Galerii Sztuki (Dom Zdrojowy) przy Placu 
Zdrojowym 2 w Sopocie odbyła się konferencja subregionu Metropolitarnego, organizowana w 
ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnych Programów Strategicznych. W 
konferencji wzięło udział około 80 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organizacji przedsiębiorców, sejmiku 
województwa, a także przedsiębiorcy, dziennikarze oraz osoby prywatne.  Konferencje o godzinie 
10.00 otworzył Pan Bartosz Piotrusiewicz, Wiceprezydent Sopotu- po przywitaniu zebranych 
uczestników, wystąpił  Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. 
Zasady przeprowadzania konsultacji Społecznych  przedstawił Pan Adam Mikołajczyk, 
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Na pierwszą część spotkania złożyły się cztery prezentacje Regionalnych 
Programów Strategicznych w  zakresie: 

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

– aktywności zawodowej i społecznej – referowała Teresa Szakiel, z-ca Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

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

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

Po przerwie, odbyła się dyskusja dotycząca projektów Regionalnych Programów Strategicznych.  

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

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

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

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

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

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

- Pan Jacek Soltys z Politechniki Gdańskiej postulował  

a) w zakresie RPS RG o dodanie przedsięwzięć: wspierających tworzenie atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych na peryferyjnych częściach województwa; wspierających rozwój 
instytucji, zajmujących się transferem wiedzy między nauką a gospodarką. 

b) w zakresie RPS AKT o dodanie przedsięwzięcia wspierającego  rewitalizację i 
kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.  

Na zakończenie konferencji Pan Józef Reszke, Starosta Wejherowski a następnie Pan Wiesław 
Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego dokonali jej podsumowania i 
podziękowali obecnym za udział w konferencji. 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Lp. Element projektu 
Regionalnego Programu 
Strategicznego do którego 
zgłoszono uwagi1 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

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

 

Niedostateczna 
alokacja środków 

2. Cele RPS AKT Usunięcie zapisu MŚP MŚP mogą nie mieć 

                                                           
1
 Możliwe opcje: Diagnoza, Wyzwania, Cele, Realizacja  
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odpowiednich 
funduszy na np. wkład 
własny projektu 

 

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Lp. Osoba podmiot 
zgłaszający 

Element projektu 
regionalnego 
programu 
strategicznego 

Sugerowana zmiana Uzasadnienie 

1. Jolanta Kruk -  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

RPS Aktywności 
Zawodowej i 
Społecznej  

Działanie 1.1.2 

Wpisanie 
przedsięwzięcia 
strategicznego 

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

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

2. Jolanta Kruk -  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

RPS Aktywności 
Zawodowej i 
Społecznej  

Kryteria 
strategiczne 

 

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

 

Powinniśmy 
korzystać z tego co 
mamy już 
wypracowane 

3. Alan Aleksandrowicz - 
Gdańska Agencja 
Rozwoju 
Gospodarczego 

RPS AKT 

Kluczowi 
partnerzy 

Usunięcie zapisu 
MŚP  

Jest to niepotrzebne 
zawężanie  
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4. Jacek Soltys –
Politechnika Gdańska 

RPS  RG i RPS 
AKT  

Przedsięwzięcia 
strategiczne  

dodanie 
przedsięwzięć:  
wspierających  
rewitalizację i 
kreowanie 
atrakcyjnych 
przestrzeni 
publicznych; 
wspierających 
tworzenie 
atrakcyjnych 
terenów 
inwestycyjnych na 
peryferyjnych 
częściach 
województwa; 
wspierających 
rozwój instytucji, 
zajmujących się 
transferem wiedzy 
między nauką a 
gospodarką. 

Do tej pory nie  
wytworzono 
wsparcia dla 
instytucji 
pośredniczących 
miedzy gospodarką i 
nauką.  

 

Rozwój 
gospodarczy 
terenów 
peryferyjnych, 
pozwoli na ich 
przetrwanie.  

5. Alan Aleksandrowicz - 
Gdańska Agencja 
Rozwoju 
Gospodarczego 

RPS AZS 

Działanie 1.4.1 

Uwzględnić 
działania dla 
nowych szkół 
ponadgimnazjalnych 
prowadzonych 
przez podmioty 
niepubliczne 

 

Należy odbudować 
system zawodowego 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego 
( technika) 

 

 

4. Inne postulaty 

1. Andrzej Chaberka –Prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate-  być 
pierwszym województwem w Polsce, które będzie skutecznie leczyć chorych stwardnienie 
guzowate. 

Sporządziła: 

Iwona Gajewska-Michnik  

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. 
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załącznik  1 program konferencji 

Program konferencji w subregionie Południowym 

 

w ramach konsultacji społecznych 

projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 

 

Sopot, dnia 24 maja 2013 r., godz. 10.00 

Państwowa Galerii Sztuki (Dom Zdrojowy), Plac Zdrojowy 2  

 

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
Przewodniczący Subregionu Metropolitalnego, Przewodniczący Komisji GOM ds. strategii 

10.15 – 10.35 Wystąpienie Czesława Elzanowskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego   

 Tu może pojawić się wystąpienie prezydenta Sopotu i ewentualnie Gdyni, jeśli zajdzie taka 
konieczność (10-15 min) 

10.35 – 10.40 Zasady prowadzenia konsultacji społecznych 

11.40 – 12.30 Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: 

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

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

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

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

12.30 – 12.45 Przerwa 

12.45 – 14.15  Dyskusja 

14.15 Podsumowanie konferencji - Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
Przewodniczący Subregionu Metropolitalnego, Przewodniczący Komisji GOM ds. strategii 
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załącznik  2  dokumentacja fotograficzna 
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Ad. 10 

Sprawozdanie z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Zespołu ds. 
Ochrony Zdrowia w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego - Zdrowie dla Pomorzan 

 

 

Uczestnicy:  Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego,  Przedstawiciele 
Wojewody, instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych, osoby 
prywatne 

Liczba uczestników: 21 osób  

Termin: 29 maja 2013 r., godz. 12.00 

Miejsce: Gdańsk,  Okopowa 21/27, Sala Prezydialna 

Załączniki: - program konferencji,  

- dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji. 

W dniu 29 maja 2013 r., o godz. 12.00 w Sali Prezydialnej Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk odbyło się spotkanie z Wojewódzką 
Komisją Dialogu Społecznego oraz Zespołem ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS, organizowana 
w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla 
Pomorzan.  Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele samorządu województwa, związków 
zawodowych, organizacji pozarządowych,  wśród nich m. In.  Pani Hanna Zych – Cisoń, 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Pan Michał Owczarczak, Wicewojewoda 
Pomorski. Posiedzenie prowadziła Pani Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca Komisji PKPP 
„Lewiatan”. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego  ochrony zdrowia – Zdrowie dla 
Pomorzan, referowała Jolanta Wierzbicka, Kierownik referatu zdrowia publicznego  
Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Po prezentacji rozpoczęto dyskusję.  Głos w dyskusji zabrali przede wszystkim przedstawiciele 
związków zawodowych, przedstawiciele samorządu województwa, oraz  administracji rządowej i 
związków pracodawców. 

Wśród inicjatyw  zgłoszonych podczas dyskusji  wymienić należy potrzebę stworzenia efektywnej 
sieci szpitali, braku Chojnic w obszarach strategicznej interwencji oraz postulat pozyskiwania 
specjalistycznej kadry medycznej, a także  rozszerzenie przyznawania certyfikatów podmiotom 
leczniczym nie będącym jednostkami Samorządu Województwa Pomorskiego,  

Istotnym problemem, który został zgłoszony podczas spotkania jest konkurencyjność 
wykonywania zawodu przez lekarzy jednocześnie zatrudnionych przy kontraktach NFZ 
i prywatnie,  postulowano również ustalenie racjonalnej strategii zakupów inwestycyjnych (np.  
lekarz wojewódzki dokonywałby alokacji środków inwestycyjnych). 
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Do pytań oraz głosów w dyskusji ustosunkowała się Pani Jolanta Wierzbicka,  oraz Pan Jerzy  
Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Pani Hanna Zych - Cisoń - wicemarszałek Województwa Pomorskiego podziękowała obecnym 
za udział w dyskusji. Następnie posiedzenie komisji zakończyła Pani Jolanta Szydłowska.  

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono 

3. szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono 

4. Inne postulaty 

1. Zwiększenie liczby oddziałów oraz poradni specjalistycznych finansowanych z kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia,  

2. Ustalenie  racjonalnej strategii zakupów inwestycyjnych (np.  lekarz wojewódzki dokonywałby 
alokacji środków inwestycyjnych). 

3. Zwiększenie liczby studentów kształcących się na kierunkach medycznych. 

4. Wprowadzenie zasady konkurencyjności, zakaz  wykonywania zawodu przez lekarzy 
jednocześnie zatrudnionych przy kontraktach NFZ i prywatnie, oraz w konkurencyjnych 
podmiotach.  

5. Ustalenie racjonalnej strategii zakupów inwestycyjnych (np.  lekarz wojewódzki dokonywałby 
alokacji środków inwestycyjnych). 

6. Zwiększenie  środków na rozbudowę i modernizację bloków operacyjnych.  

 

 

Sporządził: 

Elżbieta Klein 

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. 
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Załącznik nr 1 program spotkania  

 

PROGRAM SPOTKANIA 

11.45 – rejestracja uczestników, 

12.00 – wprowadzenie  - Michał Owczarczak – Wicewojewoda Pomorski, 

12.05 – otwarcie spotkania  Jolanta Szydłowska, Wiceprzewodnicząca Komisji PKPP „Lewiatan”, 

12.10 - 12.25 -  prezentacja Regionalnego programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan, 
Jolanta Wierzbicka Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

12.25 – 13.00 – dyskusja  

13.00 – 13.05 – podsumowanie i zakończenie spotkania  
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załącznik 2 dokumentacja fotograficzna: 
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Ad. 11 

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego z Pomorską radą Organizacji Pozarządowych w 
ramach konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Strategicznych.  

 

Uczestnicy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Liczba uczestników: Około 50 

Termin: 29 maja 2013 r. 

Miejsce: Gdańsk, Centrum Kształcenia ustawicznego, ul. Augustyńskiego  

Załączniki: - program konferencji 

- dokumentacja fotograficzna 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji 

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

 Na pierwszą część spotkania złożyło się sześć prezentacji Regionalnych Programów 
Strategicznych w  zakresie: 

– rozwoju gospodarczego – referował Marek Maziarz, Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– aktywności zawodowej i społecznej – referowała Dorota Granoszewska-Babiańska,  
Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

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

– ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan, referował Paweł Zielazny, Departament 
Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– energetyki i środowiska – referował Tadeusz Styn  z-ca kierownika RPS, Departament 
Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

– transportu – referował Maciej Kwiatkowski, Departament Infrastruktury Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Po przerwie, przedstawiciele RPS wzięli udział w pracach sześciu Zespołów  Tematycznych, 
którego uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat projektów           
RPS-ów, oraz zgłoszenia swych zastrzeżeń i postulatów.  W trakcie spotkania w zakresie RPS 
AKT poruszano następujące kwestie: 

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

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

– wprowadzenie standardów europejskich i ujednolicenie oznakowania szlaków 

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

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono  

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono 

4. Inne postulaty 

Nie zgłoszono 

Sporządziła: 

Iwona Gajewska-Michnik 

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. 
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załącznik  1 program spotkania konsultacyjnego 

 

Program spotkania konsultacyjnego RPS 

w dniu 29 maja 2013r. godz. 10.30 

Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Augustyńskiego w Gdańsku 

 

10.30 - powitanie, otwarcie spotkania 

10.35 - Pakt – jego formuła, indeks jakości współpracy – narzędzie oceny współpracy 
samorządów 

z organizacjami 

10.55- przywitanie przedstawicieli RPS 

11.00 - prezentacja Regionalnych Programów Strategicznych 

12.00 - przerwa kawowa 

12.15 – 13.45 praca w 6 grupach: 

– RPS Aktywność Zawodowa i Społeczna 
– RPS Zdrowie 
– RPS Energetyka i Środowisko 
– RPS Transport 
– RPS Gospodarka 
– RPS Kultura i Turystyka 

13.45 –14.15 przerwa i poczęstunek 

14.15 – 14.45 podsumowanie - prezentacja wniosków z prac w grupach roboczych 

15.00 - zakończenie spotkania 
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załącznik  2  dokumentacja fotograficzna 
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Ad. 12 

 

Sprawozdanie ze spotkania z  Komisją Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej w ramach 
konsultacji społecznych projektu Regionalnego  Programu  Strategicznego - Zdrowie dla 
Pomorzan 

 

Uczestnicy: Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku  
Województwa Pomorskiego 

Liczba uczestników: 6 radnych 

Termin: 7 czerwca 2013 r., godz. 12.00 -15.00 

Miejsce: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, Sala Herbowa 

Załączniki: - program konferencji 

 

1. Ogólny opis przebiegu konferencji. 

Przewodnicząca Komisji Danuta Rek otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu 
członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  
w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, co wobec składu wynoszącego 9 stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad posiedzenia: 

Następnie zaprezentowano projekty Regionalnych Programów Strategicznych w kolejności  
zgłoszonej w porządku obrad.    

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrona zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan przedstawił Paweł Zielazny, starszy specjalista, Departament Zdrowia, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Radny Adam Śliwicki powiedział, że bez względu na programy, to NFZ decyduje o podziale 
środków i ostatnie zawirowania z kontraktacją pokazują, że decydujący głos należy właśnie do 
NFZ.  

Radna Anna Gwiazda powiedziała, że nie trzeba zmieniać systemu, a rząd. Przecież 
postępowanie dyrektor POW NFZ wynika z przepisów.  

Przewodnicząca Komisji Danuta Rek powiedziała, że samorząd inwestuje poważne środki w 
zakup aparatury, wyposażenie i rozbudowę placówek zdrowia, a wszystko to może zniweczyć 
działanie NFZ. Dlatego proponuję, aby Komisja zawnioskowała  
do Przewodniczącego Sejmiku o poparcie przez Sejmik działań dyrektorów szpitali  
i Marszałka w walce o kontrakty.  

Radny Marek Biernacki powiedział, że na pewno jest wiele czynników, które doprowadziły do 
obecnego chaosu, w tym pewna zachowawczość dyrektorów szpitali. Warto natomiast 
postulować o zmiany systemowe, i które były już zapowiedziane przez wiceministra zdrowia.   

Radny Lech Żurek powiedział, że na pewno poprze taki postulat.  
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Wolnych wniosków i spraw różnych nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

Sporządził: 

Elżbieta Klein, Gdańsk, dnia 27 czerwca 2013 r. 
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Załącznik nr 1 porządek obrad 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Prezentacja projektów Regionalnych Programów Strategicznych: 

-   RPS transportu 

-   RPS ochrona zdrowia 

-   RPS w zakresie energetyka i środowisko 

-   RPS rozwój gospodarczy 

-   RPS atrakcyjność kulturalna i turystyczna 

-   RPS aktywność zawodowa i społeczna 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

4. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 13 
 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji podsumowującej konsultacje społeczne  

 

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

Liczba uczestników: 117 osób 

Termin: 11 czerwca 2013 r. 

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 

sala im. Lecha Bądkowskiego 

Załączniki:  − program konferencji 

− dokumentacja audio, wideo i fotograficzna 

 

1. Przebieg konferencji 

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego powitał uczestników konferencji  podsumowującej konsultacje 
społeczne projektów czterech regionalnych programów strategicznych: 

− rozwoju gospodarczego, 

− aktywności zawodowej i społecznej, 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan. 

  

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

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

Wicemarszałek podkreślił rolę Regionalnych Programów Strategicznych w realizacji założeń  
i zobowiązań Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, a także ich znaczenie  dla zakresu 
tematycznego przygotowywanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
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2020. Zaznaczył również, że w latach 2014-2020 celem Samorządu Województwa Pomorskiego 
będzie jeszcze skuteczniejsza modernizacja regionu i jego  dostosowanie do wyzwań 
zmieniającego się świata.  

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

 

W dalszej części spotkania Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu przybliżył 
zebranym przebieg procesu konsultacji społecznych, po czym kierownicy poszczególnych 
projektów RPS zaprezentowali zgłoszone do poszczególnych projektów RPS uwagi i wnioski. 

Prezentacji wstępnych efektów konsultacji dokonali kolejno w zakresie: 

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

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

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

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

Podsumowania konferencji dokonał Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa 
pomorskiego. 

 

2. Uwagi ogólne oraz propozycje zmian o charakterze zasadniczym 

Nie zgłoszono. 

 

3. Szczegółowe propozycje zmian 

Nie zgłoszono. 

 

4. Pozostałe postulaty 

Nie zgłoszono. 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania - Program konferencji 

 

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

 

− rozwoju gospodarczego 

− aktywności zawodowej i społecznej 

− atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 

− ochrony zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan 

 

Gdańsk, 11 czerwca 2013 r. godzina 13.00 

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

 

1. Otwarcie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 

2. Omówienie przebiegu konsultacji społecznych - Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Podsumowanie konferencji – Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 

 


