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Wykaz uŜytych skrótów 
 
 
ARP  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

BP  Biuro Prasowe 

BRDW  Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 

DEFS  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

DES  Departament Edukacji i Sportu 

DIF  Departament Infrastruktury 

DISI  Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki  

DK  Departament Kultury 

DKPW  Departament Koordynacji Projektów Województwa  

DPR  Departament Programów Regionalnych 

DPROW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

DPW  Departament Promocji Województwa 

DROŚ  Departament Środowiska i Rolnictwa 

DRG  Departament Rozwoju Gospodarczego 

DRRP  Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 

DT  Departament Turystyki 

DWZ  Departament Współpracy Zagranicznej 

DZ  Departament Zdrowia 

GR  Grupa Redakcyjna 

MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

PO  Pion Ochrony 

POŚ   Prognoza oddziaływania na środowisko  

RDOŚ   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 

ROPS  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

SANEPID  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

SRWP  Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

SWP  Sejmik Województwa Pomorskiego 

SZR  Subregionalny Zespół Roboczy 

TZR  Tematyczny Zespół Roboczy 

UMWP  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

WBPP  Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

WUP  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

ZAS  Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 

ZWP  Zarząd Województwa Pomorskiego 
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A. Wprowadzenie 
 
1. Przesłanki aktualizacji SRWP zostały zdefiniowane w przyjętym przez ZWP w dniu 

22 marca 2011 roku Raporcie z realizacji Strategii SRWP w latach 2005-2009. 

2. Na podstawie zapisów ww. Raportu SWP przyjął w dniu 28 marca br. uchwałę ws. określenia 
zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją SRWP. 

3. Realizując zapisy ww. uchwały SWP, ZWP przyjął w dniu 22 kwietnia br. uchwałę ws. 
powołania Zespołu ds. aktualizacji SRWP. 

4. Kolejnym krokiem na rzecz realizacji ww. uchwały SWP, jest akceptacja dokumentu pn. 
Koncepcja procesu aktualizacji SRWP przez Zespół ds. aktualizacji SRWP oraz przez ZWP.  

5. Niniejsza Koncepcja procesu aktualizacji SRWP uwzględnia: 

a) obowiązujący porządek prawny, w tym przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa i ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju; 

b) zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; 

c) zalecenia sformułowane przez MRR w publikacji pt. Aktualizacja strategii rozwoju województw z 
uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych. Przewodnik. 

6. Niniejsza Koncepcja procesu aktualizacji SRWP uruchamia i ukierunkowuje ciąg prac 
merytorycznych związanych z aktualizacją SRWP. W trakcie tych prac moŜe ona ulegać 
weryfikacji. 
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B. Kluczowe dylematy 
 
Punktem wyjścia dla określenia zakresu i kierunków aktualizacji SRWP powinna być odpowiedź 
na szereg pytań problemowych.  
 
Podstawowym dylematem, którego rozstrzygnięcie w istotny sposób zdeterminuje podejście do 
aktualizacji SRWP, jest pytanie o to, jaka powinna być funkcja Strategii?  
 

MoŜna tu rozpatrywać dwie skrajne opcje, które określają pole wyboru między:   

a) Strategią „kontynuacji” (opcja 1); 

b) Strategią „wyborów i zobowiązań” (opcja 2). 
 
PoniŜej (Tabela 1) w sposób syntetyczny przedstawiono charakterystykę obu ww. opcji. 
 
Tabela 1. Pole wyboru w zakresie funkcji SRWP 

OPCJA 1. Strategia „kontynuacji” OPCJA 2. Strategia „wyborów i zobowiązań” 

dla całego regionu, ze wszystkimi jego 
składnikami społecznymi, gospodarczymi, 
przestrzennymi i instytucjonalnymi 

interwencji samorządu województwa w regionie, 
realizowanej we współpracy z określonymi partnerami 

kreująca niczym nieskrępowaną wizję rozwoju 
regionu 

ustanawiająca realne zobowiązania do określonych 
działań i efektów 

wyznaczająca cele „słuszne”, ale nie zawsze 
mierzalne i trudno rozliczalne   

wyznaczająca mierzalne i poddające się weryfikacji 
cele 

maksymalistyczna, obejmująca wszystkie 
waŜne działania, w tym rutynowe 

selektywna i skoncentrowana, obrazująca tylko 
wybory strategiczne 

o charakterze rejestracyjnym, której realizacja  
w istotnej części wiąŜe się z działaniami 
podejmowanymi przez róŜne podmioty, 
niezaleŜnie od niej 

o charakterze sprawczym, której realizacja opiera 
się na wykorzystaniu narzędzi, na które samorząd 
województwa ma realny wpływ 

 
 
W ścisłym związku z rozstrzygnięciem postawionego wyŜej podstawowego dylematu pozostają 
odpowiedzi na szereg pytań szczegółowych (Tabela 2). Odnoszą się one do takich zagadnień jak: 

a) selektywność Strategii w znaczeniu tematycznym i przestrzennym,  

b) skuteczność wdraŜania Strategii, a w tym głównie jej podstawy finansowe i system realizacji.  
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Tabela 2. Pytania szczegółowe dotyczące kierunków aktualizacji SRWP 

Koncentracja  
tematyczna 
interwencji 

1. Czy SRWP powinna zajmować się wszystkimi zjawiskami zachodzącymi na terenie 
województwa, czy teŜ ograniczyć się do tych, na które wpływ mają podmioty 
zaangaŜowane w jej realizację?  

2. Czy przedmiotem SRWP powinny być tylko te potencjały i bariery, które są podatne 
na bezpośrednie lub pośrednie oddziaływania interwencji samorządu województwa 
i partnerów zaangaŜowanych w realizację Strategii? 

3. Czy przedmiotem SRWP powinny być tylko te potencjały i bariery, które są 
ponadlokalne i ponadprzeciętne, czy teŜ wszystkie zidentyfikowane? 

Koncentracja  
przestrzenna 
interwencji 

1. Czy kierunki interwencji powinny być zaadresowane do konkretnych obszarów 
(nasilenie zjawisk problemowych lub szczególne potencjały rozwojowe)?  

2. Czy ukierunkowana terytorialnie interwencja powinna traktować określone obszary  
w sposób wyłączny czy teŜ na zasadzie preferencji wobec pozostałych części regionu?   

Podstawy  
finansowe 

Jak realnie powiązać SRWP z budŜetem województwa i Wieloletnią Prognozą 
Finansową oraz środkami rozwojowymi, na które samorząd województwa ma istotny 
wpływ? 

System  
realizacji 

1. Czy i jak skonstruowane narzędzia realizacyjne (np. programy) powinny być 
przypisane do kierunków interwencji, aby zapewnić osiągnięcie celów Strategii? 

2. Jak skonstruować system monitorowania SRWP, aby umoŜliwić rzetelna ocenę 
stopnia realizacji jej celów? 

 
Wybór opcji 1 (Strategia „kontynuacji”) oznacza, Ŝe proces aktualizacji SRWP sprowadzi się  
w zasadzie do: 

a) weryfikacji aktualności danych zawartych w części diagnostycznej (Diagnoza, analiza SWOT); 

b) dostosowania struktury SRWP do nowych wymagań prawnych; 

c) rewizji części projekcyjnej (priorytety, cele strategiczne, kierunki działań) z punktu widzenia 
aktualności zaadresowanych w niej zagadnień problemowych; 

d) rewizji części projekcyjnej pod kątem zidentyfikowanych w toku dotychczasowej realizacji 
Strategii niepodjętych i/lub nakładających się na siebie kierunków interwencji. 

 

Wybór opcji 2 (Strategia „wyborów i zobowiązań”) oznacza zaś, Ŝe aktualizacja SRWP będzie 
wiązać się z istotną redefinicją funkcji SRWP, a tym samym stanowić będzie powaŜne wyzwanie, 
jeśli chodzi o konieczność: 

a) głębokiego przekształcenia struktury i zawartości SRWP we wszystkich jej aspektach,  
w szczególności zaś w warstwie projekcyjnej i realizacyjnej; 

b) dokonania strategicznych (trudnych) wyborów (przesądzeń) na poziomie samorządu 
województwa, we współpracy z wszystkimi partnerami zaangaŜowanymi w realizację SRWP; 

c) wprowadzenia ścisłego powiązania planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego na 
poziomie samorządu województwa, w tym zdefiniowania struktur i przyjęcia zasad zarządzania 
realizacją SRWP. 
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C. Siedem przesądzeń dotyczących aktualizacji Strategii 
 
 

Podstawowym przesądzeniem niniejszej Koncepcji procesu aktualizacji SRWP  
jest wybór opcji 2 (Strategia „wyborów i zobowiązań”) 
jako modelowej podstawy działań aktualizacyjnych 

 
 
Wybór ten niesie za sobą szereg konsekwencji, które syntetycznie zostały opisane poniŜej. 
 
1. W SRWP nastąpi pełniejsze ujęcie aspektów przestrzennych. 

WiąŜe się to przede wszystkim z podjęciem następujących działań: 

a) określenie potencjałów rozwojowych poszczególnych części województwa pomorskiego;  

b) określenie obecnej i poŜądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa; 

c) delimitacja kluczowych obszarów problemowych w ujęciu terytorialnym. 

 
2. W SRWP zostanie zastosowane dynamiczne podejście do analizy sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa.  

Będzie ono uwzględniać m.in.: 

a) prognozy trendów rozwojowych; 

b) moŜliwe scenariusze rozwojowe; 

c) wyzwania stojące przed regionem i władzami regionalnymi w perspektywie roku 2020. 
 
3. W SRWP zostaną zdefiniowane pola współpracy z administracją rządową w zakresie 

realizacji celów o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym. 

Oznacza to konieczność zidentyfikowania w SRWP tych kierunków interwencji, których 
realizacja mogłaby i powinna być realizowana we współpracy ze stroną rządową, ze względu 
na to, Ŝe wpisują się w kierunki interwencji wynikające z celów określonych w krajowych 
dokumentach strategicznych. 

 
4. W SRWP nastąpi odejście od dotychczasowego sposobu formułowania celów, a rola 

wskaźników monitorowania zdecydowanie wzrośnie. 

Cele będą zdefiniowane na miarę realnych moŜliwości, będą mierzalne, a takŜe opatrzone 
wskaźnikami pozwalającymi na weryfikację (na róŜnych etapach) stopnia ich realizacji. 

Wskaźniki realizacji SRWP będą jednoznacznie przypisane do poszczególnych kierunków 
interwencji, pociągając za sobą wymierne zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do 
osiągnięcia ich wartości docelowych. NaleŜy takŜe rozwaŜyć widełkową formułę definiowania 
wartości docelowych, z wkomponowanymi w nią progami ostrzegawczymi. 
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5. W SRWP nastąpi wzmocnienie tematycznego ukierunkowania interwencji, które będzie 
moŜliwe dzięki zastosowaniu następującej sekwencji działań: 

a) wyodrębnienie (na etapie diagnozy) procesów i problemów strukturalnych o co najmniej 
ponadlokalnym znaczeniu – wraz z ustaleniem ich przyczyn; 

b) zdefiniowanie obszarów tematycznych, dla których jest potrzeba wzmacniania potencjałów, 
bądź przełamywania barier rozwojowych z poziomu samorządu województwa; 

c) ocena podatności zidentyfikowanych obszarów tematycznych na interwencję publiczną  
(ocena realnego wpływu interwencji na zmianę skali występowania danych problemów); 

d) dobór realnie dostępnych narzędzi interwencji będących w dyspozycji samorządu 
województwa i innych partnerów w regionie lub uruchamianych we współdziałaniu  
z podmiotami ze szczebla krajowego lub europejskiego. 

 
6. W SRWP nastąpi wzmocnienie przestrzennego ukierunkowania interwencji  

W SRWP określone zostaną obszary strategicznej interwencji w ujęciu terytorialnym. 
Generalnie będą to obszary szczególnej koncentracji potencjałów lub barier rozwojowych.  
W ramach niektórych kierunków interwencji obszary te uzyskają status wyłącznie 
uprawnionych lub preferowanych do wsparcia. 

 
7. SRWP stworzy podstawy dla nowej generacji narzędzi realizacyjnych 

Głównymi instrumentami realizacji SRWP będzie kilka wieloletnich programów regionalnych, 
które skupią większość środków rozwojowych będących bezpośrednio lub pośrednio  
w zasięgu oddziaływania samorządu województwa. 

W ramach prac nad SRWP nastąpi całościowy przegląd i weryfikacja obecnie funkcjonujących 
na poziomie regionalnym programów i strategii sektorowych pod kątem przydatności dla 
realizacji SRWP. Przegląd ten będzie miał na celu:  

a) aktualizację, uchylenie lub opracowanie nowych programów w pełni ukierunkowanych na 
realizację celów SRWP; 

b) powiązanie systemu realizacji SRWP z budŜetem województwa i Wieloletnią Prognozą 
Finansową, a takŜe ze środkami rozwojowymi, na które samorząd województwa ma wpływ; 

c) opracowanie wytycznych określających podstawowe wymogi dla programów regionalnych 
(m.in. w zakresie struktury i sposobu przygotowania), które nadadzą im charakter 
rzeczywistych narzędzi realizacyjnych dla SRWP. 

 

UWAGA: 
Zagadnienie zorientowanego na rezultaty i efektywnego systemu realizacji SRWP – w tym 
optymalnej struktury i zasad zarządzania SRWP – będzie stanowiło istotny, horyzontalny 
wątek wszystkich prac związanych z przygotowaniem projektu zaktualizowanej SRWP. 
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D. Sposób organizacji procesu aktualizacji SRWP 
 
Sposób organizacji prac związanych z aktualizacją SRWP oparty będzie na moŜliwie szerokim 
dialogu, angaŜującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców.  
W procesie tym wykorzystane zostaną teŜ doświadczenia nabyte w trakcie przygotowywania 
SRWP w 2005 roku oraz RPO WP 2007-2013 w latach 2005-2007. Do najwaŜniejszych 
elementów procesu aktualizacji Strategii będą naleŜały: 
 
1. Zespół ds. Aktualizacji SRWP (ZAS) oraz Grupa Redakcyjna (GR) 

ZAS został powołany uchwałą nr 443/41/11 ZWP z dnia 22 kwietnia 2011 r. Zgodnie z ww. 
uchwałą, powołana zostanie takŜe GR, która odpowiadać będzie za redakcję kolejnych 
projektów aktualizowanej SRWP. 
 

2. Tematyczne Zespoły Robocze ds. aktualizacji SRWP (TZR) 

a) Powołane zostaną cztery TZR, obejmujące następujące obszary tematyczne (Załącznik 1): 

−−−− Zasoby naturalne,  

−−−− Zasoby i powiązania gospodarcze,  

−−−− Kapitał ludzki i społeczny oraz usługi publiczne,  

−−−− Sieci infrastrukturalne. 

b) Do udziału w TZR zaprasza Marszałek Województwa; 

c) W skład TZR wejdą Marszałek Województwa (Członek ZWP), Moderator, przedstawiciele: 
partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowiska 
akademickiego i naukowego oraz Wojewody, jak teŜ dyrektorzy właściwych departamentów 
UMWP i reprezentanci instytucji współpracujących (ARP, WBPP, WFOŚiGW, WUP) oraz 
fakultatywnie Radni SWP; 

d) Zespołom przewodniczyć będzie Marszałek Województwa (Członek ZWP); 

e) Za merytoryczny efekt prac TZR odpowiedzialni będą:  

−−−− Moderatorzy (odpowiedzialni takŜe za referowanie efektów prac TZR na posiedzeniach 
ZAS oraz sporządzenie syntetycznych raportów z prac); 

−−−− właściwe departamenty UMWP i instytucje współpracujące poprzez przygotowanie 
stosownych informacji dla Moderatora i wspieranie prowadzonych przez niego działań; 

e) Moderatorzy (eksperci zewnętrzni) wezmą udział w skomponowaniu składu TZR, określą 
metodologię ich pracy oraz będą prowadzić dyskusję w trakcie ich posiedzeń; będą oni 
działali w porozumieniu z DRRP oraz właściwymi departamentami UMWP; 

f) DRRP, przy współpracy właściwych departamentów UMWP, odpowiedzialny będzie za 
techniczną organizację spotkań TZR, a takŜe tematycznych konferencji (mających charakter 
konsultacyjny w odniesieniu do wypracowanych przez TZR materiałów); 
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g) Efektem pracy kaŜdego TZR powinno być przede wszystkim: 

− określenie potencjałów i trendów rozwojowych w danym obszarze tematycznym, o ile 
to moŜliwe w ujęciu terytorialnym; 

− wskazanie barier i problemów w danym obszarze tematycznym, o ile to moŜliwe  
w ujęciu terytorialnym; 

− wypracowanie wniosków i rekomendacji do zaktualizowanej SRWP w danym obszarze 
oraz ewentualnych propozycji do innych obszarów; 

h) Sposób organizacji prac TZR przedstawiono szczegółowo w Załączniku 2. 
 
3. Subregionalne Zespoły Robocze (SZR) 

a) Subregiony, na potrzeby procesu aktualizacji SRWP, zostały zdelimitowane następująco: 

− Metropolitalny (powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, wejherowski, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot), 

− Słupski (powiaty: Słupsk, lęborski, słupski, bytowski), 

− Południowy (powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, starogardzki), 

− Nadwiślański (powiaty: malborski, kwidzyński, tczewski, sztumski). 

b) Do udziału w SZR zaprasza Marszałek Województwa w porozumieniu ze Starostami; 

c) W skład SZR wejdą m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
subregionu, a takŜe przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji pozarządowych 
oraz fakultatywnie Radni SWP; szczegółowy skład SZR pozostawia się do decyzji tych 
Zespołów;  

d) Członkowie SZR wybiorą Przewodniczącego ze swego grona, który zaproponuje zasady, 
tryb i harmonogram prac;  

e) Efektem prac kaŜdego SZR powinno być przede wszystkim: 

− określenie potencjałów i trendów rozwojowych poszczególnych subregionów; 

− wskazanie barier i problemów rozwojowych w poszczególnych subregionach; 

− wskazanie terytorialnego ukierunkowania działań dla poszczególnych problemów oraz 
potencjałów rozwojowych. 

 
4. Panel medialny 

a) W skład Panelu wejdą przedstawiciele regionalnych mediów (głównie prasy i radia); 

b) Do udziału w Panelu zaprasza Marszałek Województwa; 

c) Za organizację prac Panelu odpowiadać będzie DRRP przy współpracy BP UMWP; 

d) Zadaniem Panelu będzie konsultacja wstępnego projektu SRWP w zakresie merytorycznym 
oraz redakcyjnym („umedialnienie” zapisów SRWP). 
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5. Konferencje Subregionalne 

a) Konferencje będę się odbywać w kaŜdym z ww. subregionów (lokalizacje zostaną określone 
w odpowiednim terminie w porozumieniu z Przewodniczącymi poszczególnych SZR); 

b) Konferencje będą organizowane we współpracy SZR z UMWP (DRRP); 

c) Konferencje będą miały charakter informacyjny (np. prezentacja zidentyfikowanych 
subregionalnych wyzwań rozwojowych) lub konsultacyjny (np. przedstawienie elementów 
SRWP lub teŜ jej wstępnych projektów). 

 
6. Obecność procesu aktualizacji SRWP w mediach 

Przewiduje się podjęcie następujących działań: 

a) Nawiązanie stałej współpracy z co najmniej jedną gazetą regionalną dla upowszechnienia 
procesu aktualizacji SRWP oraz wzbudzenia zainteresowania i zaangaŜowania mieszkańców, 
jak teŜ róŜnych instytucji Ŝycia publicznego, czy podmiotów niepublicznych; 

b) Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w prasie, radiu,  
a takŜe (ewentualnie) w telewizji regionalnej. 

 
7. Internetowe konsultacje społeczne 

Podstawowymi narzędziami będą:  

a) Dedykowana (pod-)strona WWW i dedykowany adres poczty elektronicznej; 

b) Konsultacje projektu SRWP w formie on-line i za pomocą poczty elektronicznej; 

c) Profil SRWP na Facebooku. 
 

8. Konsultacje z gremiami o charakterze regionalnym 

Poszczególne wersje projektów aktualizowanej SRWP, jak teŜ inne powiązane z tym 
informacje, będą na bieŜąco prezentowane i dyskutowane w wielu gremiach o charakterze 
regionalnym. Kluczowe znaczenie będzie tu miał SWP, a zwłaszcza Komisja Strategii 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej.  

Istotną rolę konsultacyjną odegrają teŜ m.in.: Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Pomorska Rada Działalności PoŜytku Publicznego, 
Wojewódzka Komisja Urbanistyczna-Architektoniczno, Rada Metropolitalna Zatoki 
Gdańskiej oraz Komitet Monitorujący RPO WP. 
 

9. Konsultacje z instytucjami spoza regionu 

Konsultacje SRWP prowadzone będą takŜe z udziałem podmiotów spoza województwa. 
Chodzi tu zwłaszcza o samorządy innych (głównie sąsiednich) województw, jak teŜ o 
administrację rządową, a takŜe o sąsiadujące regiony innych państw oraz instytucje działające 
na szczeblu bałtyckim (np. Euroregion Bałtyk) czy europejskim (np. Komisja Europejska). 
 

UWAGA: 
Działania opisane w punktach 5-9 nie wyczerpują całego katalogu przedsięwzięć konsultacyjnych, 
które zostaną podjęte w związku z aktualizacją SRWP. 
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H. Harmonogram aktualizacji SRWP 
 
Niniejszy harmonogram stanowi uszczegółowienie harmonogramu określonego w uchwale SWP 
z dnia 28 marca 2011 roku ws. określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją 
SRWP. 
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I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 
Lp. Zadanie 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1.  
Uchwała SWP ws. zasad, trybu i 
harmonogramu aktualizacji SRWP                                      

2. 
Powołanie Zespołu ds. aktualizacji 
SRWP                                    

2.1 Uchwała ZWP ws. powołania ZAS                                      
2.2 Ustalenie składu osobowego ZAS                                      

3. 
Prace nad Wstępnym projektem 
zaktualizowanej SRWP, w tym debaty, 
konferencje i seminaria 

        
  
  
  

            

3.1 
Przygotowanie Koncepcji procesu aktualizacji 
SRWP                                       

3.2 
Uchwała ZWP ws. zatwierdzenia Koncepcji 
procesu aktualizacji SRWP                        

3.3 
Informacje dla ZWP nt. postępu prac nad 
aktualizacją SRWP                    

3.4 
Aktualizacja Raportu o przedsięwzięciach 
rozwojowych                                       

3.5 
Powołanie Tematycznych Zespołów 
Roboczych ds. aktualizacji SRWP (TZR)                                       

3.6 Spotkania TZR                                       
3.7 Podsumowanie wniosków z prac TZR                    

3.8 
Powołanie Subregionalnych Zespołów 
Roboczych (STR)                                       

3.9 Spotkania STR                                       
3.10 Podsumowanie wniosków z prac STR                                       

3.11 
Przygotowanie Wstępnego projektu 
zaktualizowanej SRWP                                       

4. 
Zatwierdzenie przez ZWP wstępnej 
wersji zaktualizowanej SRWP                                   

4.1 
Uchwała ZWP ws. Wstępnego projektu 
zaktualizowanej SRWP                                       
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I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 
Lp. Zadanie 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

5. 
Konsultacje społeczne Wstępnego 
projektu zaktualizowanej SRWP                               

5.1 Konferencja otwierająca proces aktualizacji 
SRWP  

                                      

5.2 Zgłaszanie uwag do kolejnych etapów prac                                       

5.3 
Zgłaszanie uwag do Wstępnego projektu 
zaktualizowanej SRWP                                       

5.4 
Konferencja konsultacyjna - podsumowanie 
konsultacji, prezentacja Projektu 
zaktualizowanej SRWP 

                                      

5.5 
Uchwała ZWP ws. przyjęcia Raportu  
z konsultacji społecznych Wstępnego projektu 
zaktualizowanej SRWP  

                   

6.  
Ocena ex-ante Projektu zaktualizowanej 
SRWP                       

6.1 Wybór wykonawcy oceny ex-ante                                       

6.2 
Przygotowanie ex-ante (w tym udział  
w spotkaniach TZR i STR)                                       

6.3 Wstępny projekt raportu z oceny ex-ante                                       
6.4 Raport końcowy z oceny ex-ante                                       

7. 
Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko Projektu zaktualizowanej 
SRWP 

                          

7.1 
Wystąpienie do RDOŚ i SANEPID  
o zakres POŚ                                       

7.2 Wybór wykonawcy POŚ                                       
7.3 Przygotowanie POŚ                                       
7.4 Opiniowanie i konsultacje społeczne POŚ                                       
7.5 Uchwała ZWP ws. przyjęcia POŚ                                       

8. 
Zatwierdzenie przez ZWP ostatecznego 
projektu zaktualizowanej SRWP                                   

8.1 Uzgodnienie SRWP z MRR                                       

8.2 Uchwała ZWP ws. przyjęcia ostatecznego 
Projektu zaktualizowanej SRWP 
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I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 
Lp. Zadanie 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

9. 
Prace w Komisji Strategii Rozwoju  
i Polityki Przestrzennej SWP                  

9.1 
Posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej SWP                    

10. 
Debata i uchwała SWP ws. 
zaktualizowanej SRWP                               

10.1 
Debata na forum SWP nt. Projektu 
zaktualizowanej SRWP                                       

10.2 Uchwała SWP ws. przyjęcia SRWP                                       

10.3 
Skierowanie SRWP do publikacji w Dz.Urz. 
WP                                       

11. 
Działania informacyjne i promocyjne  
w mediach i Internecie                
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik 1. Proponowane nazwy i zakres prac poszczególnych TZR 

Lp. Nazwa Zarys zakresu tematycznego Współpraca 

1. 
Zasoby 
naturalne 

• gospodarka wodna 
• surowce naturalne, zasoby energetyczne i ich wykorzystanie 
• rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo 
• obszary chronione i bioróŜnorodność  
• ochrona powietrza i hałas 
• podatność na zmiany klimatu i konsekwencje zmian klimatu 
• siła i intensywność powiązań ww. zagadnień ze sferą 

gospodarczą i społeczną 

DROŚ, 
DKPW, 
DPROW,  
DRG, DRRP,  
WBPP, 
WFOŚiGW 

2. 
Zasoby  
i powiązania 
gospodarcze 

• liczebność, struktura, aktywność, innowacyjność, 
przedsiębiorstw; kluczowe sektory gospodarcze 

• otwartość gospodarki na inwestorów zewnętrznych i jej 
eksportowe ukierunkowanie 

• współpraca sfery gospodarczej z B+R i uczelniami 
• liczebność, poziom i zakres usług IOB 
• specjalizacja gospodarcza regionu 
• poziom aktywności zawodowej mieszkańców, a takŜe 

podaŜ, popyt i kluczowe trendy na rynku pracy 
• globalna, europejska, bałtycka i polska pozycja regionu 
• siła i intensywność powiązań ww. zagadnień ze sferą 

społeczną 

DRG,  
BRDW, DEFS, 
DES, DKPW, 
DPR, DPW, 
DRRP, DT, 
DWZ, 
ARP, WUP 

3. 
Kapitał ludzki  
i społeczny oraz 
usługi publiczne 

• wykształcenie mieszkańców, poziom ich zdrowotności, 
motywacje, umiejętności, postawy Ŝyciowe 

• poziom aktywności obywatelskiej i integracji społecznej 
• poczucie toŜsamości i związku z regionem 
• mechanizmy sprzyjające politycznej stabilności, demokracji, 

sprawiedliwości społecznej i dobremu rządzeniu 
• infrastruktura i usługi edukacyjne (i sportowe) 
• infrastruktura i usługi ochrony zdrowia, w tym profilaktyka 
• infrastruktura i usługi kultury, dziedzictwo kulturowe 
• sprawność administracji publicznej oraz jakość zarządzania 

w sferze publicznej 
• bezpieczeństwo publiczne 
• siła i intensywność powiązań ww. zagadnień ze sferą 

gospodarczą 

DES, 
DEFS, DK, 
DKPW, DPR, 
DRRP, DZ, PO, 
ROPS,  
WUP 

4. 
Sieci 
infrastrukturalne 

• sieć transportowa  
• sieć energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne i energetyka 

odnawialna 
• sieć teleinformatyczna 
• infrastruktura ochrony środowiska  
• siła i intensywność powiązań ww. sieci ze sferą gospodarczą 

i społeczną 

DIF,  
BRDW, DISI, 
DKPW, DPR, 
DRG, DROŚ, 
DRRP, WBPP, 
WFOŚiGW 
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Załącznik 2. Organizacja prac TZR 

Czynność Odpowiedzialny Opis 

Przewodniczenie i ustalenie 
harmonogramu prac 

Marszałek Województwa 
lub Członek ZWP 

- 

Merytoryczne  
prowadzenie prac 

Moderatorzy + właściwe 
departamenty  

Moderatorzy, wspólnie z właściwymi 
departamentami UMWP, koordynują  
i ukierunkowują merytorycznie prace TZR. 

Techniczna  
organizacja prac 

DRRP + właściwe 
departamenty 

DRRP pełni funkcję sekretariatu TZR, jest 
odpowiedzialny takŜe za organizację 
konferencji tematycznych, przy współpracy 
właściwych departamentów UMWP. 

Finansowanie DRRP 

DRRP pokrywa koszty, m. in.: 
wynagrodzenia moderatorów, 
funkcjonowania TZR oraz organizacji 
konferencji/debat tematycznych. 

Raportowanie do ZAS Moderatorzy 

Moderatorzy będą zobowiązani przekazać 
efekty prac TZR, w formie syntetycznych 
raportów, członkom ZAS, a takŜe 
zaprezentować je na forum ZAS. 
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Załącznik 3. Schemat organizacji prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zespół ds. aktualizacji SRWP 
 

Tematyczne Zespoły Robocze (4) 
 
−−−− Określenie potencjałów i trendów rozwojowych danego obszaru 

tematycznego 
−−−− Wskazanie barier i problemów w danym obszarze tematycznym 
−−−− Wypracowanie wniosków i rekomendacji do aktualizowanej SRWP 

Subregionalne Zespoły Robocze (4) 
−−−− Wskazanie barier i problemów rozwojowych  

w poszczególnych subregionach 
−−−− Określenie potencjałów i trendów rozwojowych 

poszczególnych subregionów  
−−−− Wskazanie terytorialnego ukierunkowania działań dla 

poszczególnych problemów/potencjałów rozwojowych 

Panel medialny 

Grupa Redakcyjna 

Radni Sejmiku WP 
Komisja Strategii  

i Polityki Przestrzennej  

 

Gremia regionalne 

Marszałek - 
Przewodniczący 

Zespołu 

Konsultacje  
+ 

Promocja 

konsultacje 

zaproszenie 
zaproszenie zaproszenie 

powołanie 

zasilenie w informacje zasilenie w informacje zasilenie w informacje 

uczestnictwo 


