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WPROWADZENIE 

 
W dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż1, 

kierując go do konsultacji. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum 

opinii i propozycji partnerów społecznych i gospodarczych na temat zapisów zawartych  

w projekcie zmiany RPS Pomorska Podróż . 

Konsultacje projektu zmiany RPS Pomorska Podróż trwały łącznie 35 dni (od 22.01.2018 r. do 

25.02.2018 r.).  

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 4 osoby i instytucje skorzystały  

z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 9 uwag. Każdy  

z postulatów został dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście logiki 

interwencji w województwie pomorskim.  

Przyjęto założenie, że przesądzenia odnośnie poszczególnych, zgłoszonych propozycji mogą 

przyjmować następujące formy rozstrzygnięcia: 

a) Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie zmiany RPS Pomorska Podróż 

we wskazanym brzmieniu lub w brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi; 

b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione  

w projekcie zmiany RPS Pomorska Podróż; 

c) Do rozważenia na dalszym etapie prac – uwaga zostanie rozpatrzona na etapie kolejnego projektu 

RPS Pomorska Podróż lub dotyczy szczegółowych kwestii wdrożeniowych i zostanie 

poddana analizie na etapie tworzenia dokumentów uszczegółowiających Program; 

d) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści dokumentu ze względów 

merytorycznych i/lub formalnych; 

e) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne w projekcie RPS 

Pomorska Podróż, bądź nie dotyczą bezpośrednio dokumentu. 

Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z uzasadnieniem znajduje się w Załączniku 1 

niniejszego Raportu. 

                                                           
1 Uchwała nr 49/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 

zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż  
i skierowania go do konsultacji społecznych 
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I.  FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1.  PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS Pomorska Podróż 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska 

Podróż (RPS PP) został przyjęty uchwałą ZWP nr 912/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz  

zmieniony uchwałami ZWP nr 1080/286/13 z dnia 24 września 2013 r. oraz nr 1123/185/16  

z dnia 3 listopada 2016 r.  

Zmiany w RPS PP wynikają z przesłanek określonych w Ocenie realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016, stanowiącej załącznik do uchwały  

Nr 793/250/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r.  

 

2.  PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI 

Konsultacje projektu zmiany RPS PP miały formę bezpośrednią (konferencja konsultacyjna, 

spotkania konsultacyjne w ramach posiedzeń Komisji Sejmiku WP) oraz pośrednią (strona 

internetowa www.strategia2020.pomorskie.eu). Informację o trwającym procesie konsultacji 

upowszechniono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

natomiast ogłoszenie na temat konsultacji zostało opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym 

w dniu 22 stycznia 2018 r. (załącznik nr 3). 

Podstawową bezpośrednią formą konsultacji społecznych projektu RPS PP była konferencja, 

oraz spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji 

rządowej, samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, 

samorządów i organizacji przedsiębiorców, przedstawiciele branży turystycznej i instytucji 

kultury, radni Sejmiku Województwa oraz dziennikarze i osoby prywatne.  

Konferencja konsultacyjna odbyła się 14 lutego 2018 r. w Sali Okrągłej im. Bądkowskiego  

w Gdańsku. Wzięło w niej udział ok. 100 osób. W trakcie konferencji zostały przedstawione 

zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z aktualizacją regionalnych 

programów strategicznych oraz szczegółowo zaprezentowano propozycje zmian w zapisach RPS 

Pomorska Podróż. Druga część konferencji konsultacyjnej obejmowała również prezentację 

zmian w zakresie RPS Ekoefektywne Pomorze.  

W dniu 19 lutego 2018 r., propozycje zmian RPS PP zostały zaprezentowane radnym Sejmiku 

Województwa Pomorskiego podczas posiedzeń Komisji Nauki, Edukacji, Kultury  

i Sportu oraz Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.  

Uzupełnieniem bezpośrednich form konsultacji społecznych była m.in. strona internetowa 

dedykowana projektowi RPS PP (https://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorska-podroz),  

za pomocą której możliwe było zgłaszanie uwag.  

Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej (na adres: rps-

turystyka@pomorskie.eu) lub w wersji papierowej (na adres Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego).  

http://www.strategia2020.pomorskie.eu/
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Dla poprawy efektywności procesu konsultacji, stworzony został formularz uczestnika konsultacji 

społecznych (załącznik nr 2). Formularz dawał możliwość kompleksowego wypowiedzenia się  

na temat projektu RPS PP, a także ułatwił analizę zgłaszanych postulatów. 

  

II.  GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W toku konsultacji społecznych projektu zmiany RPS Pomorska Podróż zgłoszono dziewięć 

uwag. Wykaz uwag wraz ze szczegółowym uzasadnieniem rozstrzygnięcia każdej z nich został 

przedstawiony w załączniku nr 1 do raportu.  W całości uwzględniono jedną uwagę, sześć uwag 

nie zostało uwzględnionych, jedna została uwzględniona częściowo, jedna uwaga była niezasadna.  

 

III. REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN PROJEKTU RPS PP 

Projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż przewiduje niewielką 

modyfikację dokumentu, przyjętego w sierpniu 2013 r., przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego, a wprowadzone aktualizacje nie wpływają na merytoryczny zakres Programu.  

Planowane zmiany dotychczasowego RPS PP, przedstawione w ramach konsultacji społecznych, 

obejmują: 

1) aktualizację części diagnostycznej Programu wynikającą z analizy aktualnej sytuacji w obszarze 

atrakcyjności kulturalnej i turystycznej; 

2) w części projekcyjnej:  

 aktualizację struktury Programu w zakresie przypisania poszczególnych zadań  

do priorytetów i działań, mającą na celu uporządkowanie zapisów bez zmiany 

merytorycznego zakresu Programu; 

 zaktualizowanie opisu zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego wraz z jego 

kosztem szacunkowym; 

 zweryfikowanie wskaźników monitorowania Programu.   

3) w systemie realizacji Programu: wprowadzenie zmian w opisie kompetencji kluczowych 

aktorów w odniesieniu do Kierownika Programu i Zespołu Zarządzającego oraz Rady 

Programowej; 

4) w części dot. ram finansowych: uaktualnienie obejmujące szacunkowe wartości wydatków; 

5) aktualizację załącznika nr 1 do Programu – „Charakterystyka przedsięwzięć strategicznych” 

w zakresie: 

a) Pomorskie Szlaki Kajakowe: 

 wskazanie liderów przedsięwzięcia 

 zmiana orientacyjnej wartości przedsięwzięcia 

b) Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 

 zmiana orientacyjnej wartości przedsięwzięcia 

c) Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R-9 

 wskazanie liderów przedsięwzięcia 

 zmiana orientacyjnej wartości przedsięwzięcia. 
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W wyniku konsultacji społecznych jedna zgłoszona uwaga spowodowała merytoryczną 

zmianę zapisów w dokumencie. Polegała ona na dopisaniu w części diagnostycznej RPS PP, 

dodatkowego rodzaju aktywności, któremu uprawianiu sprzyjają uwarunkowania przyrodnicze 

województwa pomorskiego, a mianowicie sportów wodno-falowych. Druga z uwzględnionych 

uwag nie wpłynęła na zmianę dokumentu pod względem merytorycznym, ale spowodowała   

skorygowanie omyłki pisarskiej.  

 

 


