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Załącznik 1. Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
 
 
Uwagi zostały zgłoszone przez następujące osoby/podmioty: 

 

1. Leszek Burczyk – Przewodniczący SUBREGIONU NADWIŚLAŃSKIEGO 

2. Lilianna Grosz- Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi 

3. Michał Górski- Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza 

4. Jan Olech, Burmistrz Miasta Ustka 

5. Judyta Kroskowska- Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

6. dr inż. arch. Danuta Kochanowska-Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-  
Architektonicznej 

7. Ryszard Toczek- Biuro Rozwoju  - Urząd Miasta Gdyni 

8. Jerzy Włudzik-wójt Gminy Kosakowo 

9. Mikołaj Orzeł- Urząd Gminy Gniewino 

10. Leszek Sarnowski- radny Sejmiku WP 

11. Ewelina Lila- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

12. Daniel Lessnau- Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 

13. Inga Kawałek - Związek Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader 

14. Ryszard Popowski- PSOUU-Kolo w Gdańsku 

15. Janusz Moryś - Rada Rektorów Województwa Pomorskiego 

16. Zdzisława Hołubowska- Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy 

17. Jerzy Szałygin Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa 

18. Ewa Dąbska Starostwo Powiatowe w nowym Dworze Gdańskim  

19. Michał Glaser – Gdański Obszar Metropolitalny 

20. Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk; Gmina Słupsk 

21. Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny 

22.  Józef Grochowicz – Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie 

23. Alan Aleksandrowicz – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. InvestGDA 

24. Grażyna Wera – Malatyńska_ LGD „Sandry Brdy”, LGR „Morenka” 

25. Stanisław Lisak – Polski Związek Wędkarski O/Gdańsk 

26. Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski; Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 

27. Romana Aziewicz – „EUREKA” 

28. Wojciech Szczurek – Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 
Starostów „NORDA” 

29. Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdynia; Gmina Miasto Gdynia 

30. Piotr Żywicki – Pomorska Rada Pożytku Publicznego 

31. Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot; Gmina Miasto Sopot 

32. Wiktor Tyburski – Starosta Lęborski; Starostwo Powiatowe w Lęborku 

33. Sławomir Ziemianowicz – Subregion Słupski 

34. Tomasz Drozdowski – Urząd Miejski w Gdańsku 

35. Maciej Kobyliński – Prezydenta Miasta Słupsk 

36. Wiesława Karczewska – Z-ca Burmistrza Gminy Miasta Władysławowo 

37. Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej SWP 
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38. Gminy Powiatu Puckiego : Kosakowo, Puck, Krokowa, Gmina Miasto Puck, Gmina Miasto 
Władysławowo, Gmina Miasto Jastarnia, Gmina Miasto Hel 

39. Waldemar Jaroszewicz, Józef Grochowicz – Ośrodek Myśli Morskiej Katolickiego 
stowarzyszenia „Civitas Christiana”; Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

STRONA TYTUŁOWA 
       

WPROWADZENIE 

1.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

2 
Przy turystyce należy wyróżnić turystykę  
biznesową 

 nieuwzględniona 
Cel główny jest określony przez SRWP 
2020 

2. 

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

2 

Niepotrzebnie zawęża się status 
Kluczowych partnerów do 
przedsiębiorców MŚP, którzy mogą nie 
posiadać środków i potencjału do 
realizacji projektów. Należy usunąć 
ograniczenie „MŚP”. 

 niezasadna  

Wprowadzenie nie zawiera zapisów, 
dotyczących MŚP.  
 
 

DIAGNOZA STANU W OBSZARZE TURYSTYKI I KULTURY 

3. 

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

3 

Należy przyjąć aktualne dane dot. liczby 
krajowych i zagranicznych  podróży do 
województwa pomorskiego.  
Przyjęty rok 2010 nie jest reprezentatywny 
– w kontekście otwarcia tzw. małego 
ruchu granicznego z Obwodem 
Królewieckim. 
 

 

nieuwzględniona 
 

Nie ma obecnie kompleksowych 
danych dotyczących tzw. Małego ruchu 
turystycznego z Obwodem 
Kalingradzki oraz danych globalnych i 
szczegółowych z lat 2011 - 2012.  
 

4. 

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

3 Turystyka biznesowa (przemysł spotkań) 
jest najszybciej rozwijającą się gałęzią 
gospodarki, nie można więc pominąć jej w 
żadnych opracowaniach dot. turystyki a w 
szczególności programach strategicznych. 

Dodać: Według badań Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej/Gdańsk Convention 
Bureau(GOT/GCB) oraz Poland Convention 
Bureau -Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB-
POT)  zauważalny jest coroczny wzrost liczby 
spotkań biznesowych (konferencji, kongresów itp.) 
w woj. pomorskim. Rynek przemysłu spotkań staje 
się coraz bardziej znaczącym segmentem turystyki 
jako części sektora gospodarki narodowej. 
Organizacja konferencji, kongresów, targów oraz 
spotkań motywacyjnych i biznesowych pozwala na 
szerszą promocję miasta i regionu, w którym 

uwzględniona  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

organizowane są tego rodzaju wydarzenia, jak 
również ma wpływ na efektywne funkcjonowanie i 
rozwój bazy konferencyjno-hotelowej. 

5.  4 

wśród instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym brak:  Wystawa „Drogi 
do Wolności” (w przyszłości ECS) oraz 
Centrum Hewelianum 

 

 
nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje nie 
będą wymieniane, wskazana zostanie 
charakterystyka działalności. 
 

6.  4 

Prawidłowa nazwa: Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska 
Pełna nazwa: Polski Chór Kameralny 
Schola Cantorum Gedanensis 
 
Nie wspomniano o CSW Łaźnia i IS 
Wyspa, Gdańskim Teatrem 
Szekspirowskim i ECS 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje nie 
będą wymieniane, wskazana zostanie 
charakterystyka działalności. 
Proponowane zmiany skutkowałyby 
obowiązkiem korekty diagnozy w 
stosunku do całego regionu a to wiąże 
się z utratą wartości syntetycznej 
dokumentu. 

7.  4 Brakuje natomiast zintegrowanych działań 
promujących funkcjonujące, pojedyncze 
inicjatywy 
tzw. Szlaku Bursztynowego (Muzeum 
Bursztynu, Międzynarodowy Bałtycki Park 
Kulturowy 
„Faktoria” w Pruszczu Gdańskim). 
Niewystarczająca jest identyfikacja z 
dziedzictwem bursztynowym w 
kształtowaniu atrakcyjnej przestrzeni 
(poza m.in. stadionem PGE Arena i 
autostradą Amber One). 
Całkowicie został pominięty realizowany 
od kilku lat projekt: Gdańsk Światową 
stolicą bursztynu (nagrodzony m.in. w 
roku 2011 Polish Tourfilm Academy 
Award ) z działającą w Gdańsku Światowa 
Radą Bursztynu. Nie zostały 

 

nieuwzględniona  Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

wraz z targami About Design. 

8.  4 

Na terenie województwa pomorskiego 
istnieje 775 instytucji działających w sferze 
kultury. 
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w 
regionie funkcjonuje 59 muzeów wraz z 
oddziałami (4. miejsce w kraju), 13 teatrów 
i instytucji muzycznych (5. miejsce), 236 
domów i ośrodków kultury, klubów i 
świetlic (7. miejsce), 21 galerii i salonów 
sztuki (5. miejsce), 21 kin (10. miejsce), 
330 bibliotek publicznych (11. miejsce) 
oraz 75 placówek informacyjno-
bibliotecznych9. 
 
Nie uwzględniono jednostek budżetowych 
działających w obszarze kultury, tj. 
Centrum Hewelianum 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

9.  4 

Należy uzupełnić o Centrum Hewelianum 
 
Wśród instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym wymienić można: 
Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum 
Historii Miasta Gdańska, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny 
we Wdzydzach, Teatr Wybrzeże w 
Gdańsku, Teatr Muzyczny w Gdyni, 
Opera Bałtycka w Gdańsku, Polska 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Polska 
Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, 
Schola Cantorum Gedanensis, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w 
Gdańsku. 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
  

10.  4  Dodatkowo: 
Modernizacja Opery Leśnej i powstanie oddziału 
CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie, stworzenie 
Gdańskiej Galerii Miejskiej z trzema oddziałami w 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

oparciu o istniejące wcześniej lokale komercyjne 
Głównego Miasta, oraz trwające budowy siedzib 
Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego 

działalności. 
 

11.  3 
Doprecyzowania wymaga wolumen 
turystów krajowych w 2010 r.  - 3 lub 5,6 
mln 

 
uwzględniona  

12.  

Maciej 
Kobyliński-
Prezydent 
Miasta Słupsk 

4 
Wykaz instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Dopisać: Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Słupsku 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

13.  9 

Uwaga ogólna: Strategia w zakresie 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 
sprawia wrażenie pisanej pod kątem 
atrakcyjności turystycznej. Instytucje 
kultury zostały wymienione jako kluczowi 
partnerzy, ale tylko w kontekście 
infrastruktury kulturalnej, jako atrakcja 
turystyczna; nie jest pokazana ich 
specyfika i różnorodność. Brakuje 
systemowego ujęcia wydarzeń kulturalnych 

Kultura potraktowana jedynie jako atrakcja 
turystyczna, gdzie szczególnie podkreśla się walory 
dziedzictwa i bazę instytucji kultury, gubi swój 
walor ukazujący region jako wypełniony ciekawą 
ofertą kulturalną. Brak też wskazania kierunków, 
„miejsc pustych”   

nieuwzględniona  

RPS AKT łączy ofertę turystyczną i 
kulturalną. Co do zasady oferty mają 
wzajemnie się uzupełniać i 
współtworzyć celem stworzenia 
całorocznej oferty turystyczno-
kulturalnej. 

14.  

Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny  

2 

Diagnoza stanu w obszarze turystyki i 
kultury 
 
Na terenie województwa pomorskiego 
istnieje 775 instytucji działających w sferze 
kultury. 
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w 
regionie funkcjonuje 59 muzeów wraz z 
oddziałami (4. 
miejsce w kraju), 13 teatrów i instytucji 
muzycznych (5. miejsce), 236 domów i 
ośrodków kultury, 
klubów i świetlic (7. miejsce), 21 galerii i 
salonów sztuki (5. miejsce), 21 kin (10. 
miejsce), 330 
bibliotek publicznych (11. miejsce) oraz 75 
placówek informacyjno-bibliotecznych9 

Nie uwzględniono jednostek budżetowych 
działających w obszarze kultury. Np. Centrum 
Hewelianum w Gdańsku jest taką jednostką i z 
pewnością nie ustępuje innym, działającym jako 
np. instytucje kultury 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności.Brak rzetelnych danych 
obejmujących tego typu jednostki w 
całym województwie. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

15.  3 

Diagnoza stanu w obszarze turystyki i 
kultury 
 
Wśród instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym wymienić można: 
Muzeum Zamkowe w 
Malborku, Centralne Muzeum Morskie w 
Gdańsku, Muzeum Narodowe w 
Gdańsku, Muzeum Historii Miasta 
Gdańska, Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Muzeum – Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach, Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Muzyczny w 
Gdyni, Opera Bałtycka w Gdańsku, 
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
Polska Filharmonia  Sinfonia Baltica w 
Słupsku, Schola Cantorum Gedanensis, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w 
Gdańsku. 

(...) Muzeum Zamkowe w 
Malborku, Centralne Muzeum Morskie w 
Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, (...)Polski 
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 

nieuwzględniona 

Oczywista omyłka, niemniej  
ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

16.  

Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

4 

wśród instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym brak:   
ECS oraz Centrum Hewelianum 
Nie wspomniano o CSW Łaźnia i IS 
Wyspa, Gdańskim Teatrem 
Szekspirowskim i ECS. 
 
Należałoby też uwzględnić Muzeum 
Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach 
jako muzeum o znaczeniu 
ponadregionalnym 
 
Należałoby wspomnieć także o 
umocnieniach Góry Gradowej z Redutą 
Napoleońską 

Wśród instytucji o znaczeniu ponadregionalnym 
wymienić można: Europejskie Centrum 
Solidarności, (...) 

nieuwzględniona  

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 
 

17.  
Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

4 

Diagnoza stanu w obszarze turystyki i 
kultury 
 
 
W ostatnich latach znacznej poprawie 
uległa sytuacja zaniedbanej od 

modernizacja Opery Leśnej i powstanie oddziału 
CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie, stworzenie 
Gdańskiej Galerii Miejskiej z trzema oddziałami w 
oparciu o istniejące wcześniej lokale komercyjne 
Głównego Miasta, oraz trwające budowy siedzib 
Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego 

nieuwzględniona  

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

dziesięcioleci bazy 
materialnej instytucji kultury. Powstały 
m.in. Centrum Muzyczno-Kongresowe na 
Ołowiance w 
Gdańsku, nowa siedziba Teatru 
Kameralnego i Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Centrum 
św. Jana w Gdańsku. 
A dodatkowo: 
modernizacja Opery Leśnej i powstanie 
oddziału CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie, 
stworzenie Gdańskiej Galerii Miejskiej z 
trzema oddziałami w oparciu o istniejące 
wcześniej lokale komercyjne Głównego 
Miasta, oraz trwające budowy siedzib 
Europejskiego Centrum Solidarności i 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
 

Teatru Szekspirowskiego 
 

 

18.  4 
Wśród instytucji o znaczeniu 
ponadregionalnym wymienić można: (...)  

Dodać: Muzeum Hymnu Narodowego w 
Będominie, Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. 

nieuwzględniona 
 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

19.  

Piotr Lizakowski 
– Starosta 
Kościerski, 
Starostwo 
Powiatowe w 
Kościerzynie 

7 

Uzupełnić zapis… 
 
Są to elementy, które są bardzo 
rozpowszechnione i kultywowane na 
terenie Powiatu Kościerskiego. 

…Pkt. 8, trzeci akapit – Najbardziej 
charakterystycznym elementem tradycji kulturowej 
Pomorza była...  
Przy wymienianiu ośrodków hafciarstwa 
kaszubskiego dodać: Kościerzyna.   
Wśród wymienianych lokalnych tradycyjnych zajęć 
i wzornictwa ludowego dodać: kowalstwo, 
rzeźbiarstwo, plecionkarstwo (Kościerzyna, 
Płocice), dzierganie na drutach. 
 

częściowo  
uwzględniona 
 

Elementy lokalnych tradycyjnych zajęć 
zostaną uwzględnione, bez wymieniania 
lokalizacji.  
 
 

20.  

Wojciech 
Szczurek, 
Prezydenta 
Miasta Gdyni 

4 Dopisać „…centra nauki…” 
Centra nauki należą do instytucji kultury, 
będących podmiotami publicznymi o 
coraz większym znaczeniu. 
 

W tym kontekście Pomorskie sytuuje się jako 
region dysponujący nie tylko ciekawą historią i 
kulturą materialną, ale także siecią instytucji 
kultury, wśród których dominują podmioty 
publiczne, takie jak teatry i instytucje muzyczne, 
muzea, centra nauki, domy i ośrodki kultury, 

uwzględniona  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

biblioteki, kluby oraz nieliczne przedsięwzięcia 
prywatne, takie jak galerie czy kina 

21.  3 

Dopisać: „Centra nauki” -to miejsca, które 
wpisują się w pożądaną przez turystów 
zasadę 3E, są przykładem nadążania za 
zmianami i potrzebami społeczeństwa. 
 
 
 
 

Wśród instytucji o znaczeniu ponadregionalnym 
wymienić można: Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historii Miasta 
Gdańska, Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny 
we Wdzydzach, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, Opera Bałtycka w Gdańsku, 
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Polska 
Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Schola 
Cantorum Gedanensis, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury w Gdańsku. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

22.  

Wojciech 
Szczurek - 

Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 

Starostów 
NORDA 

10-
11 

Ofertę kulturalną regionu w dużej mierze 
tworzą imprezy muzyczne, prezentujące 
zarówno muzykę popularną i poważną, jak 
również wydarzenia adresowane do 
widzów teatralnych, 
filmowych czy przedsięwzięcia 
multidyscyplinarne. Dużą popularnością 
cieszą się również Batalia 
Napoleońska w Będominie i inne 
rekonstrukcje historyczne (Malbork, 
Gniew, Krojanty, Świecino), Czarne 
Wesele w Klukach, Jarmark Wdzydzki, 
Jarmark Gryfitów w Słupsku, Lęborskie 
Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w 
Lęborku, Bytowska Watra w Udorpiu pod 
Bytowem. Większość z wyżej 
wymienionych imprez organizowana jest 
na 
świeżym powietrzu, w sezonie letnim, co 
ma na celu pozyskanie publiczności także 
spośród turystów. Rozpoznawalne 
wydarzenia kulturalne przyczyniają się do 
rozwoju różnorodnej oferty 
turystycznej, jednakże brakuje oferty na 
czas zimowy czy wiosenny. 

Lęborskie Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w 
Lęborku –  

to kolejna impreza plenerowa ciesząca się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających – zarówno 

mieszkańców województwa pomorskiego, jak też 
turystów – w szczególności przebywających w 

cieszącej się dużym obłożeniem w sezonie Łebie, 
łącząca w sobie koncerty muzyczne, festiwal 

Muzyka Regionów, wystawy muzealne, stoiska 
wystawiennicze. 

 
 

nieuwzględniona  

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Lp. 
Osoba / 
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Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

23.  10 

 
Dodanie… 
 
 
 
Cykliczna impreza w której biorą udział 
chóry i dyrygenci z Polski i zagranicy 
powinna-być uwzględniona- 25 lata 
tradycji festiwalu 

…Dodanie do listy cyklicznych imprez 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej 
im. Księdza Stanisława Ormińskiego w Rumi 
 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 
 

24.  14 

Ośrodki miejskie dają możliwość 
tworzenia różnorodnych ofert 
skierowanych do wielu grup docelowych 
(np. Zamek w Malborku – „Oblężenie 
Malborka”, 
Słupsk – Jarmark Gryfitów,  Lębork – 
Lęborskie Dni Jakubowe (Jarmark św. 
Jakuba), Gdańsk – Jarmark św. Dominika, 
Gdańsk – Solidarity of Arts, 
Gdańsk – Actus Humanus). Region 
natomiast tworzy szereg ofert skupionych 
na wyróżniających 
się wydarzeniach i miejscach (np. „Polish 
Boogie Festiwal” – Człuchów, Gniew – 
„Vivat Vasa”). 

Lęborskie Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w 
Lęborku –  
to kolejna impreza plenerowa ciesząca się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających – zarówno 
mieszkańców województwa pomorskiego, jak też 
turystów – w szczególności przebywających w 
cieszącej się dużym obłożeniem w sezonie Łebie, 
łącząca w sobie koncerty muzyczne, festiwal 
Muzyka Regionów, wystawy muzealne, stoiska 
wystawiennicze. 

nieuwzględniona  

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

25.  2 

Turystyka biznesowa (przemysł spotkań) 
jest najszybciej rozwijającą się gałęzią 
gospodarki, nie można więc pominąć jej w 
żadnych opracowaniach dot. turystyki a w 
szczególności programach strategicznych. 

Dodać: Według badań Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej/Gdańsk Convention 
Bureau(GOT/GCB) oraz Poland Convention 
Bureau -Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB-
POT)  zauważalny jest coroczny wzrost liczby 
spotkań biznesowych (konferencji, kongresów itp.) 
w woj. pomorskim. Rynek przemysłu spotkań staje 
się coraz bardziej znaczącym segmentem turystyki 
jako części sektora gospodarki narodowej. 
Organizacja konferencji, kongresów, targów oraz 
spotkań motywacyjnych i biznesowych pozwala na 
szerszą promocję miasta i regionu, w którym 
organizowane są tego rodzaju wydarzenia, jak 
również ma wpływ na efektywne funkcjonowanie i 
rozwój bazy konferencyjno-hotelowej. 

uwzględniona  

 

26.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 

Gdański Obszar 
Metropolitalny 

3 Doprecyzowania wymaga wolumen Według danych Instytutu Turystyki (za rok 2010) uwzględniona 
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turystów krajowych w 2010 r.  - 3 czy 5,6 
mln 

liczba krajowych podróży do pomorskiego 
wyniosła 3 mln, w tym pobyty długookresowe 
(wiążące się z pobytem letnim) – 2,35 mln, 
krótkookresowe – 0,65 mln, co klasyfikuje 
województwo pomorskie na pierwszym miejscu w 
kraju. W sumie region w roku 2010 odwiedziło 5,6 
mln turystów krajowych. 

27.  3 

W ostatnich latach znacznej poprawie 
uległa sytuacja zaniedbanej od 
dziesięcioleci bazy 
materialnej instytucji kultury. Powstały 
m.in. Centrum Muzyczno-Kongresowe na 
Ołowiance w 
Gdańsku, nowa siedziba Teatru 
Kameralnego i Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Centrum 
św. Jana w Gdańsku. 
 
a)Projekt został nagrodzony m.in. w roku 
2011 Polish Tourfilm Academy Award z 
działającą w Gdańsku Światowa Radą 
Bursztynu.   
b) Targi odbywają się co roku w MTG 
(których siedziba nosi nazwę Amber 
Expo)   wraz z targami About Design 

a)Dopisać projekt: Gdańsk Światową Stolicą 
Bursztynu 
 
b) dopisać Targi AMBERIF i AMBERART, 
Forum Miast Szlaku Bursztynowego 

 
nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 
 

WNIOSKI Z ANALIZY SYTUACJI W OBSZARZE TEMATYCZNYM OBJETYM RPS 
Walory naturalne , kulturalne i dziedzictwa kulturowego 

28.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

8 

Konieczne jest  wskazanie 
niewykorzystanych  szlaków wodnych i 
akwenów na Dolnym Powiślu  
w związku z planowanym w przyszłości 
dalszym rozwojem na tym obszarze  
turystyki wodnej oraz turystyki aktywnej. 

C. Województwo pomorskie to również sieć 
akwenów śródlądowych i szlaków wodnych, 
doskonale nadających się do rozwoju turystyki 
wodnej i aktywnej. Szczególnie atrakcyjne dla 
uprawiania żeglarstwa śródlądowego są liczne 
jeziora: m.in. Charzykowskie, Wdzydze, Raduńskie, 
Ostrzyckie, Mausz czy Gardno. Akweny posiadają 
infrastrukturę żeglarską, jednak jest ona wciąż 
niewystarczająca. 
Niewykorzystane są również walory jeziora 
Żarnowieckiego, będącego jednym z największych 
jezior w regionie, a także innych akwenów z 
obszaru Kaszub, Kociewia i Dolnego Powiśla. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne miejsca i 
atrakcje nie będą wymieniane, wskazana 
zostanie charakterystyka działalności. 
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29.  

Stanisław Lisak 
–Polski Związek 
Wędkarski 
Okręg w 
Gdańsku 

5,6,
7,8 

Propozycja umieszczenia na str. 6,7,8 
zapisu w każdym punkcie(7,8,C) zapisu 

 „turystyka wędkarska” nieuwzględniona Jest to  element turystyki wodnej. 

30.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

5 Wniosek o dodanie 
 „(…) sieć zamków krzyżackich w Malborku, 
Bytowie, Człuchowie, Gniewie, Kwidzyniu, 
Sztumie(…) 

nieuwzględniona W RPS AKT jest zawarta informacja o 
sieci zamków krzyżackich.  
Nie jest zasadne wypisywanie 
miejscowości już przypisanych do 
szlaku. 

31.  
Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

11 Wniosek o dodanie 
 „(…)Malbork, Bytów, Człuchów, Gniew, 
Kwidzyn, Sztum(…) 

nieuwzględniona W RPS AKT jest zawarta informacja o 
sieci zamków krzyżackich.  
Nie jest zasadne wypisywanie 
miejscowości już przypisanych do 
szlaku. 

32.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

6 Doprecyzowanie zapisu 
7 PK leżących w całości  na terenie 
woj.pomorskiego i 2 PK leżące częściowo na 
terenie woj.pomorskiego 

uwzględniona  

33.  

Maciej 
Kobyliński-
Prezydent 
Miasta Słupsk 

5 

Brzmienie zapisu jest prawidłowe, 
niemniej brakuje informacji dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego w 
zakresie piśmiennictwa regionalnego; 

Biblioteki gromadzą, opracowują, digitalizują i 
udostępniają dokumenty regionalne, w tym: 
starodruki, mapy, plany, ikonografię. Zasięg 
dokumentów w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej jest 
ogólnoświatowy 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

34.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 

5 Uwzględnienie Muzeum Kaszubskiego im. 
F. Tredera w Kartuzach jako muzeum o 
znaczeniu ponadregionalnym 

 nieuwzględniona  
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
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Ranga Muzeum przewyższa poziom 
regionalny. Istotne jest uwzględnienie 
jedynego obiektu o takim charakterze 
wśród innych podmiotów wymienionych 
w części diagnostycznej RPS. 

wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

35.  5 

Należałoby wspomnieć także o 
umocnieniach Góry Gradowej z Redutą 
Napoleońską 
Teren Fortu Góry Gradowej (Centrum 
Hewelianum) stanowi jeden z elementów 
pomnika historii "Gdańsk-miasto w 
zasięgu obwarowań XVII w. i jest obecnie 
jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc 
w Gdańsku. 

 nieuwzględniona 

Nie ma dokładnych danych na temat 
działalności i odwiedzalności.  
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

36.  6 

Atrakcyjnie zbudowane produkty 
turystyczne stanowią podstawę, 
istniejącego w  oczach turysty, 
wyobrażenia i oczekiwań związanych z 
miejscem pobytu 

Pkt.2 Dodać: …oraz budowa markowych 
produktów turystycznych z wykorzystaniem 
motywu bursztynu. 

częściowo 
uwzględniona 

Dodano „budowa markowych 
produktów turystycznych”. 

37.  6 po Pamięć Świata dopisek:   

oraz uhonorowanie historycznej Bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej Znakiem Dziedzictwa 
Europejskiego w uznaniu zasług jej ważnej roli 
w dziejach Europy 

częściowo 
uwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

38.  6 

Propozycja uwzględnienia jako obiektu 
zabytkowego o dużym znaczeniu XIV 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów 
w Kartuzach 
 
Ranga obiektu jest bardzo wysoka – 
zarówno ze względów historycznych jak i 
kulturowych. Istotne jest uwzględnienie 
jedynego obiektu o takim charakterze 
wśród innych podmiotów wymienionych 
w części diagnostycznej RPS. 

 nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

39.  

PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

7 Pominięto rekultywację i rewitalizację 
gdańskich bastionów Dolnego Miasta u 
ujścia Motławy, gdzie powstał swoisty 
park rekreacji.                                             
Nie zostały uwzględnione toczące się 

 nieuwzględniona  
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
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obecnie w Gdańsku projekty: „Program 
ożywienia dróg wodnych w Gdańsku", 
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki 
wodnej" , „Modernizacja wejścia do portu 
wewnętrznego (w Gdańsku)”, 
„Przebudowa szlaku wodnego na Martwej 
Wiśle i Motławie”. Warte byłoby 
wskazanie na rolę i potencjał tramwajów 
wodnych. 

 

działalności. 
 
 

40.  8 

Rozwój potencjału wynikającego z 
efektów  prowadzonego przez Miasto 
Gdańsk Programu Ożywienia Dróg 
Wodnych w Gdańsku. 

 
Pk.t 8 Dodać : Dzięki ukształtowaniu rzek 
przepływających przez Gdańsk istnieje unikatowa 
w skali kraju możliwość rozbudowy infrastruktury 
do żeglugi śródlądowej oraz ożywienia dróg 
wodnych w Gdańsku dla potrzeb turystyki. 

częściowo 
uwzględniona 

 

Zapis zostanie przeformułowany w 
kontekście sytuacji całego regionu.  

41.  6 

Pominięta została: rewitalizacja Parku 
Oruńskiego, Kuźniczek i Parku 
Brzeźnieńskiego, Park Kulturowy 
Fortyfikacji Miejskich Centrum 
Hewelianum Zapomniano o powstaniu 
największego obecnie zespołu parkowego, 
Parku Reagana, a także uporządkowaniu 
terenów Westerplatte. 

 nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

42.  6 

Brama nr 2  jest na liście Dziedzictwa 
Europejskiego! 
Warto również  zaznaczyć w tym miejscu 
wartość terenów postoczniowych. 

 
niezasadna 

 

Brak propozycji zmiany.  
Wartość terenów postoczniowych w 
kontekście atrakcji turystycznej została 
w dokumencie zaznaczona. 

43.   8 

Propozycja uwzględnienia jeziora Wielkie i 
Małe Brodno jako jezior o dużym 
potencjale turystycznym oraz Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu na 
Złotej Górze w Brodnicy Górnej jako 
przykład inwestycyjnego 
zagospodarowania turystycznego. 
Ze względu na wykorzystywanie 
wskazanych akwenów do uprawiania 
sportów wodnych, istotne wydaje się 
wymienienie tych jezior w części 

Lit.C 
nieuwzględniona 

 

 
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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diagnostycznej RPS. Dodatkowo CSWiPR 
jest dobrym przykładem na wykorzystanie 
potencjału w zakresie turystyki i rekreacji, 
jaki reprezentują Kaszuby Jeziorne. 

44.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

5 

Ad propozycja 1. 
Półwysep Helski  jest wyróżniającym się 
elementem krajobrazu regionu i kraju i 
coraz atrakcyjniejszym celem turystycznym 
-  o znaczeniu ogólnopolskim.    
 
Ad propozycja 2. 
Zbudowanie portu, a następnie miasta 
Gdyni – z zachowaniem wysokich 
standardów architektury  i rozwoju miast - 
w okresie kilkunastu lat – jest 
ewenementem na skalę światową.  
Ad propozycja 3. 
Akweny -  Zatoka Gdańska  i przylegające 
do brzegu od strony otwartego morza – są 
b. atrakcyjnym obszarem archeologii 
podwodnej (np. konstrukcja portu 
morskiego w Pucku, setki wraków z 
różnych okresów historycznych – vide 
pkt. 8). 
Ad propozycja 4. 
Porozumienie z 2010 r. w sprawie 
przygotowania wniosku o wytyczenie – 
jako pierwszego w Polsce – Europejskiego 
Szlaku Kulturowego –„Szlak 
Bursztynowy” – nie jest realizowane.  
Ad propozycja 5. 
Dziedzictwo historii najnowszej obejmuje 
również okres heroicznej obrony 
województwa w 1939 r. i okupacji 
niemieckiej. 
Ad propozycja 6. 
Unikatowe walory krajobrazowe służą 
organizacji terenów/akwenów do 
uprawiania sportów i czynnej rekreacji – 
cieszących się dużą popularnością w 

 
„Nadmorskie położenie o różnym 
charakterze brzegu, od klifowego do 
wydmowego – w tym z unikatowym w skali 
europejskiej Półwyspem Helskim, 
urozmaicona rzeźba terenu (…) 
 

1. (…) W skali kraju wyróżniają się między 
innymi: port i miasto Gdynia – jako 
największe i najważniejsze przedsięwzięcie II 
RP, zespół fortyfikacji Gdańska (…)”  

(…) archeoturystyka – w tym podwodna 
– jest wciąż w niedostateczny sposób 
wykorzystywana  
 

2. (…) Niewystarczająca jest determinacja 
wdrażania inicjatywy ustanowienia 
Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak 
Bursztynowy” jak i identyfikacja z 
dziedzictwem bursztynowym (…) 

3. Dziedzictwo historii najnowszej, to także 
miejsca oporu przeciwko totalitaryzmom – 
hitlerowskiemu (Poczta Polska i Westerplatte 
w Gdańsku,  obrona Gdyni i Helu, okupacja, 
eksterminacja - Piaśnica, Stutthof, ruch oporu)  
i stalinowskiemu. Szczególne miejsce w 
pamięci  zajmuje czynny opór społeczeństwa 
w Gdyni i Gdańsku w 1970 r.  i w 1980 r., 
który doprowadził do powstania NSZZ 
„Solidarność”, a także  w latach stanu 
wojennego. Świadectwem tych wydarzeń są m. 
in. miejsca związane z masakrą robotników 
(…). 

 
9 (nowy). Rośnie zainteresowanie rozwojem 
zaplecza dla elitarnych dyscyplin sportowych – 

nieuwzględniona  
(1,2,3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niezasadna  

Do 1, 2, 3 - Ze względu na ogólnych 
charakter dokumentu, poszczególne 
instytucje, miejsca i wydarzenia nie 
będą wymieniane, wskazana zostanie 
charakterystyka działalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapis jest ujęty w pkt. 9 na s. 12 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

krajach sąsiednich – coraz lepiej 
skomunikowanych z województwem 
pomorskim. 
 
 

takich jak golf czy jeździectwo – cieszących się 
zainteresowaniem turystów skandynawskich      
 

45.  
Leszek 
Sarnowski 

7 

Konieczne jest  wskazanie 
niewykorzystanych  szlaków wodnych i 
akwenów na Dolnym Powiślu  w związku 
z planowanym w przyszłości dalszym 
rozwojem na tym obszarze  turystyki 
wodnej oraz turystyki aktywnej. 

C. Województwo pomorskie…. Niewykorzystane 
są również walory jeziora Żarnowieckiego, 
będącego jednym z największych jezior w regionie, 
a także innych akwenów z obszaru Kaszub, 
Kociewia, Dolnego Powiśla. 
 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne miejsca i 
atrakcje nie będą wymieniane, wskazana 
zostanie charakterystyka działalności. 
 

46.  

Sławomir 
Ziemianowicz- 
Subregion 
Słupski 

8 

ust. 8 lit. A – po zdaniu „Od strony 
otwartego morza znajdują się 3 porty 
Ustka, Łeba i Władysławowo, które mogą 
przyjmować jachty morskie, ale tylko Łeba 
i Władysławowo posiadają w pełni 
wyposażone mariny”… 
Przemysłowe funkcje znikły          w 
związku ze zmianami gospodarczymi jakie 
zaszły               w Polsce, a nowe funkcje 
nie znalazły dotąd wsparcia 
infrastrukturalnego 

… dodać zdanie w brzmieniu: „W morskim porcie 
usteckim brakuje jakiejkolwiek infrastruktury 
żeglarskiej” 

niezasadna 

Jest to rozwinięcie zapisu, nie 
zmieniające ogólnego sensu i 
wydźwięku przedstawionej diagnozy.   
 

47.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

9 ( – dodanie punktu g ) 
G. Jazda konna – dotyczy Powiatów Sztumskiego i 
Kwidzyńskiego 

niezasadna 
 

Zapis jest uwzględniony w pkt. 9 na str. 
12  

48.  
Leszek 
Sarnowski 

9 

 
Dodanie pkt.g 
To atrakcyjne uzupełnienie oferty 
kulturalno-turystycznej np. szlaku zamków  
gotyckich i szansa na coś więcej niż 
turystykę przejazdową czy jednodniową. 

G. Województwo pomorskie, szczególnie w 
powiecie sztumskim (Sztum – Sztumskie Pole) i 
kwidzyńskim (Kwidzyn-Miłosna), posiada dobrą 
bazę ośrodków jazdy konnej, które po 
odpowiedniej  rozbudowie  mogą stać się ważną 
atrakcją turystyczną regionu. 

niezasadna 
 

Zapis jest uwzględniony w pkt. 9 na str. 
12  

49.  7 

Zmiana zapisu  
(…) ….. Wyróżniającym elementem 
regionu jest dziedzictwo morskie i rzeczne 
wynikające z położenia nadmorskiego i u 
ujścia Wisły……… 

Wyróżniającym elementem regionu jest 
dziedzictwo morskie i rzeczne wynikające z 
położenia nadmorskiego i u ujścia Wisły oraz 
związane z nią tradycje rybackie …… 

 
nieuwzględniona 
 

 
W założeniu zapis „dziedzictwo 
morskie” posiada już w sobie wszelkie 
elementy kultury rybackiej. 

50.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

7 Nie można nazwać obróbki bursztynu 
najbardziej charakterystycznym elementem 

Wykreślenie 
(...) Najbardziej charakterystycznym elementem 

częściowo 
uwzględniona  

Zapis zostanie przeformułowany.  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

tradycji Pomorza 
 

tradycji kulturowej Pomorza była obróbka 
bursztynu, która do dnia dzisiejszego stanowi 
ważną i cenną gałąź regionalnego przemysłu. 
 

51.  8 

Zmiana zapisu  
(…)….. Żeglarstwo morskie w 
województwie pomorskim skupia się 
głównie na obszarze Zatoki 
Gdańskiej. 

Żeglarstwo morskie w województwie pomorskim 
skupia się głównie na obszarach Zatoki Gdańskiej i 
Puckiej 

uwzględniona  

52.  7 

Zmiana zapisu  
(…) ….. Wyróżniającym elementem 
regionu jest dziedzictwo morskie i rzeczne 
wynikające z położenia nadmorskiego i u 
ujścia Wisły……… 

Wyróżniającym elementem regionu jest 
dziedzictwo morskie i rzeczne wynikające z 
położenia nadmorskiego i u ujścia Wisły oraz 
związane z nią tradycje rybackie …… 

 
nieuwzględniona 
 

 
W założeniu zapis „dziedzictwo 
morskie i rzeczne” posiada już w sobie 
wszelkie elementy kultury rybackiej. 

53.  7 

Nie można nazwać obróbki bursztynu 
najbardziej charakterystycznym elementem 
tradycji Pomorza 
 

Wykreślenie 
(…) Najbardziej charakterystycznym elementem 
tradycji kulturowej Pomorza była obróbka 
bursztynu, która do dnia dzisiejszego stanowi 
ważną i cenną gałąź regionalnego przemysłu. 
 

częściowo 
uwzględniona  

Zapis zostanie przeformułowany.  
 

54.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

8 

Zmiana zapisu  
(…)….. Żeglarstwo morskie w 
województwie pomorskim skupia się 
głównie na obszarze Zatoki 
Gdańskiej. 

Żeglarstwo morskie w województwie pomorskim 
skupia się głównie na obszarach Zatoki Gdańskiej i 
Puckiej 

uwzględniona   

55.  5 
Wnioski z analizy sytuacji w obszarze 
tematycznym objętym RPS  
 

Pkt. 3; Dopisać Bramę nr 2  Stoczni Gdańskiej uwzględniona  

56.  6 

Pominięta została: rewitalizacja Parku 
Oruńskiego, Kuźniczek i Parku 
Brzeźnieńskiego, Park Kulturowy 
Fortyfikacji Miejskich Centrum 
Hewelianum Zapomniano o powstaniu 
największego obecnie zespołu parkowego, 
Parku Reagana, a także uporządkowaniu 
terenów Westerplatte. 

(m.in. Park 
Oliwski i Park Oruński w Gdańsku, Kuźniczki i  
Park Brzeźnieński, Park Kulturowy Fortyfikacji 
Miejskich Centrum Hewelianum Park 
Majkowskiego w Wejherowie, Lasek Luizy w 
Człuchowie). Niestety bezcenne zespoły parkowe 
m.in. na Powiślu czy w subregionie słupskim 
pozostają zaniedbane. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

57.  

Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny  
 

6 po Pamięć Świata dopisek:  oraz 
uhonorowanie historycznej Bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej Znakiem Dziedzictwa 
Europejskiego w uznaniu zasług jej ważnej 

po Pamięć Świata dopisek:  oraz uhonorowanie 
historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej 
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w uznaniu 
zasług jej ważnej roli w dziejach Europy 

częściowo 
uwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

roli w dziejach Europy działalności. 

58.  5 

Propozycja uwzględnienia jako obiektu 
zabytkowego o dużym znaczeniu XIV 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów 
w Kartuzach 

W skali kraju (...) po słowach: zespoły katedralne w 
Oliwie i Pelplinie, Zespół  Poklasztorny Ojców 
Kartuzów w Kartuzach, zabudowania (...)  

nieuwzględniono 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

59.  4 

Wnioski z analizy sytuacji w obszarze 
tematycznym objętym RPS  
Pkt. 2 
Atrakcyjnie zbudowane produkty 
turystyczne stanowią podstawę, 
istniejącego w  oczach turysty, 
wyobrażenia i oczekiwań związanych z 
miejscem pobytu. 

Dodać: oraz budowa markowych produktów 
turystycznych z wykorzystaniem motywu 
bursztynu. 

częściowo 
uwzględniona 

Dodano „budowa markowych 
produktów turystycznych”. 

60.  5 

Niestety, poza jednym wyjątkiem – Parku 
Oliwskiego – bezcenne zespoły parkowe 
m.in. na Powiślu czy w subregionie słupski 
pozostają zaniedbane 

Pominięta została: rewitalizacja Parku Oruńskiego, 
Kuźniczek i Parku Brzeźnieńskiego, Park 
Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Centrum 
Hewelianum Zapomniano o powstaniu 
największego obecnie zespołu parkowego, Parku 
Reagana, a także uporządkowaniu terenów 
Westerplatte. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

61.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

6 8. Wyróżniającym elementem regionu jest 
dziedzictwo morskie i rzeczne wynikające 
z położenia 
nadmorskiego i u ujścia Wisły. 
Dziedzictwo morskie tworzą przede 
wszystkim historyczne, małe porty 
morskie z towarzyszącą zabudową i 
architekturą rybacką, kurortową, 
zabudowa dużych portow morskich 
Gdańska i Gdyni, zabytkowe jednostki 
pływające („Sołdek”, „Dar Pomorza”, 
„Błyskawica” „Dar Młodzieży”, „Generał 
Zaruski”), stanowiska archeologiczne 
zlokalizowane pod powierzchnią wod 
Bałtyku, zabytki etnograficzne (łodzie 
rybackie), wsie rybackie. 

Pominięto rekultywację i rewitalizację gdańskich 
bastionów Dolnego Miasta u ujścia Motławy, gdzie 
powstał swoisty park rekreacji.                                            
Nie zostały uwzględnione toczące się obecnie w 
Gdańsku projekty: „Program ożywienia dróg 
wodnych w Gdańsku", „Pętla Żuławska - rozwój 
turystyki wodnej" , „Modernizacja wejścia do portu 
wewnętrznego (w Gdańsku)”, „Przebudowa szlaku 
wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”. Warte 
byłoby wskazanie na rolę i potencjał tramwajów 
wodnych.. 

 

nieuwzględniona  
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 
 



 19 

Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

systemem odwodnieniowym (elementy 
doliny Delty Wisły – system polderow, 
rowow melioracyjnych, kanałow z 
przepustami, śluzami, mostami, strażnice 
wałowe, wsie żuławskie, elementy 
dziedzictwa olęderskiego i menonickiego, 
zabytkowe młyny i elektrownie wodne, 
zabytkowe łodzie i statki rzeczne). 
Niestety jego potencjał jako produktu 
turystycznego na skalę krajową jest 
niedostatecznie wykorzystany. 

62.  6 

Rozwój potencjału wynikającego z 
efektów  prowadzonego przez Miasto 
Gdańsk Programu Ożywienia Dróg 
Wodnych w Gdańsku.  

Dodać : Dzięki ukształtowaniu rzek 

przepływających przez Gdańsk istnieje unikatowa 

w skali kraju możliwość rozbudowy infrastruktury 

do żeglugi śródlądowej oraz ożywienia dróg 

wodnych w Gdańsku dla potrzeb turystyki. 

częściowo 
uwzględniona 

 

Zapis zostanie przeformułowany w 
kontekście sytuacji całego regionu. 

63.  8 

Pkt. C – str. 8 należałoby dopisać coś o programie ożywienia 

dróg wodnych, nowych przystaniach i  tramwaju 

wodnym 

uwzględniona  

64.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 8 

I. Diagnoza stanu 
 lit. C 

 
Ze względu na wykorzystywanie 
wskazanych akwenów do uprawiania 
sportów wodnych, istotne wydaje się 
wymienienie tych jezior w części 
diagnostycznej RPS. Dodatkowo CSWiPR 
jest dobrym przykładem na wykorzystanie 
potencjału w zakresie turystyki i rekreacji, 
jaki reprezentują Kaszuby Jeziorne. 

Propozycja uwzględnienia jeziora Wielkie i Małe 

Brodno jako jezior o dużym potencjale 

turystycznym oraz Centrum Sportów Wodnych i 

Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy 

Górnej jako przykład inwestycyjnego 

zagospodarowania turystycznego 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

WNIOSKI Z ANALIZY SYTUACJI W OBSZARZE TEMATYCZNYM OBJETYM RPS 
Całoroczna oferta turystyczna i kulturalna regionu 

65. 

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

9 

Zmiana zapisu  
(…)….. Kaszuby Północne (m.in. pas 
nadmorski jako obszar wyróżniający się w 
kraju, szczególną aktywnością sezonową, 
budujący ofertę turystyczną Pomorskiego). 
Czemu służy wskazanie szczególnej 

Kaszuby Północne ( pas nadmorski od ….. do …. 
tworzący obszar budujący ofertę turystyczną 
Pomorskiego). 

nieuwzględniona 
 

Nie jest zasadne wyznaczać zakres 
terytorialny pasa nadmorskiego w 
obszarze wybrzeża województwa 
pomorskiego.  
Pomorskie wybrzeże,  a w 
szczególności wybrzeże Kaszub 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

aktywności sezonowej??? 
 
 

Północnych posiada różnorodną ofertę 
aktywności sezonowej, którą w RPS 
AKT należy zaznaczyć. 

66.  

Wojciech 
Szczurek, 
Prezydenta 
Miasta Gdyni 

12 
Całoroczna oferta turystyczna i kulturalna 
regionu. 

Dopisanie dodatkowego punktu pomiędzy 
obecnym 9 a 10 punktem: „10. Województwo 
pomorskie, a zwłaszcza Trójmiasto i okolice, 
uwzględniając światowe trendy i standardy, rozwija 
się w zakresie cieszącej się coraz większym 
zainteresowaniem i coraz bardziej rozpoznawalnej 
edukacji nieformalnej, którą proponują centra 
nauki. Interaktywne wystawy to świetne połączenie 
przede wszystkim edukacji i rozrywki, tzw. 
edutainment. Idea ta wychodzi naprzeciw 
rosnącym oczekiwaniom i wymaganiom 
społeczności, która potrzebuje także innowacji.” 

częściowo 
uwzględniona 

Diagnoza w sposób ogólny obrazuje 
stan turystyki i kultury w regionie.  
Dopisanie nowo działających instytucji 
pełniących funkcję ośrodków kultury 
przy jednoczesnym byciu atrakcją 
turystyczną  jest uzasadnione. 

67.  
10-
11 

Dopisanie 

Ofertę kulturalną regionu w dużej mierze tworzą 
imprezy muzyczne, prezentujące zarówno muzykę 
popularną i poważną, jak również wydarzenia 
adresowane do widzów teatralnych, 
filmowych czy przedsięwzięcia multidyscyplinarne. 
Dużą popularnością cieszą się również Batalia 
Napoleońska w Będominie i inne rekonstrukcje 
historyczne (Malbork, Gniew, Krojanty, Świecino), 
Czarne Wesele w Klukach, Jarmark Wdzydzki, 
Jarmark Gryfitów w Słupsku, Lęborskie Dni 
Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w Lęborku, 
Bytowska Watra w Udorpiu pod Bytowem. 
Większość z wyżej wymienionych imprez 
organizowana jest na świeżym powietrzu, w 
sezonie letnim, co ma na celu pozyskanie 
publiczności także spośród turystów. 
Rozpoznawalne wydarzenia kulturalne przyczyniają 
się do rozwoju różnorodnej oferty 
turystycznej, jednakże brakuje oferty na czas 
zimowy czy wiosenny. 

niewzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

68.  

Wiktor 
Tyburski, 
Starosta 
Lęborski, 
Starostwo 
Powiatowe 
Lębork 
 

14 Dopisanie 

Ośrodki miejskie dają możliwość tworzenia 
różnorodnych ofert 
skierowanych do wielu grup docelowych (np. 
Zamek w Malborku – „Oblężenie Malborka”, 
Słupsk – Jarmark Gryfitów,  Lębork – Lęborskie 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba), Gdańsk – 
Jarmark św. Dominika, Gdańsk – Solidarity of 
Arts, 
Gdańsk – Actus Humanus). Region natomiast 
tworzy szereg ofert skupionych na wyróżniających 
się wydarzeniach i miejscach (np. „Polish Boogie 
Festiwal” – Człuchów, Gniew – „Vivat Vasa”). 

69.  11 
W miejscu „… i inne konstrukcje 
historyczne” dodać zapis 

dodać:  Tczew ,  Twierdza Wisłoujście 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
miejsca nie będą wymieniane, wskazana 
zostanie charakterystyka działalności. 

70.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 12 

Wymienione w p.9 formy nie są 
dyscyplinami turystyki aktywnej 

…form aktywności 
 uwzględniona  

71.  
9-
10 

Zmiana zapisu. 
 
Licząca ponad 250 prac Witkacego 
kolekcja (i stale powiększająca się) jest 
jednym z najważniejszych wyróżników 
Miasta Słupska oraz całego Pomorza. 
Promowanie tej kolekcji powinno leżeć 
również w interesie samorządu 
województwa. Kolekcja jest unikatowa w 
skali świata, więc doskonale wpisuje się w 
cel główny RPS Atrakcyjność Kulturalna i 
Turystyczna. Wokół postaci Witkacego 
Miasto Słupsk zaczyna budować swoją 
markę (nie tylko działania instytucji 
zajmujących się promocją miasta czy 
edukacją kulturalną ale również działania 
oddolne np. inicjatywa mieszkańców 
Słupska a zarazem pracowników różnych 
instytucji, firm i organizacji – „Witkacy 
Cacy Cacy”). 

E. Ziemia Słupska (…) oraz walory przyrodnicze 
Słowińskiego Parku Narodowego. Ponadto 
bardzo istotnym wyróżnikiem jest największa 
w Polsce i na świecie kolekcja dzieł Stanisława 
Ignacego Witkiewicza „Witkacego” 
znajdująca się w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

72.  

Maciej 
Kobyliński-
Prezydent 
Miasta Słupsk 

12 
W punkcie 7 dopisać: 
 
 

W punkcie 7 dopisać: 
Jednym z produktów regionalnych wpisanych na 
listę produktów tradycyjnych jest ser „Słupski 
Chłopczyk”, którego historia doskonale wpisuje się 
w historię dziedzictwa kulinarnego województwa 
pomorskiego.  

nieuwzględniona  Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne produkty 
regionalne nie będą wymieniane. 
 

73.  
Tomasz 

9 Przy dotychczasowych zapisach nie jest Propozycja zdefiniowania rejonu Kaszub 
nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
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jasne, gdzie są zaliczane Kaszuby 
Środkowe - jako Kaszuby Północne czy 
Południowe.  Warto byłoby uwzględnić 
Kaszuby Środkowe (Jeziorne) jako teren o 
wyróżniających cechach, a tym samy 
stanowiący odrębną całość. 

Środkowych (Bytów – Kartuzy – Kościerzyna). dokumentu, poszczególne miejsca i 
atrakcje nie będą wymieniane. 

74.  
10-
11 

Zbyt zmarginalizowana została pozycja i 
ważność terenów postoczniowych w 
Gdańsku,  szczególnie w kontekście 
toczącej się debaty o wartości tego 
dziedzictwa i jego potencjale kulturowo-
turystycznym.   

 

nieuwzględniona Brak propozycji zmiany.  
Wartość terenów postoczniowych w 
kontekście atrakcji turystycznej została 
w dokumencie zaznaczona. 

75.  
10 
pkt
.2 

Propozycja uwzględnienia jako obiektu 
zabytkowego sakralnego wyjątkowo 
cennego o dużym znaczeniu - 
odrestaurowanego XIV wiecznego 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów 
w Kartuzach. 
Ranga obiektu jest bardzo wysoka – 
zarówno ze względów historycznych jak i 
kulturowych. Istotne jest uwzględnienie 
jedynego obiektu o takim charakterze 
wśród innych podmiotów wymienionych 
w części diagnostycznej RPS. 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

76.  
11 
pkt
.5  

Warto też wspomnieć o Grodzisku  

nieuwgzlędniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

77.  11 Zmiana pkt.5 

Województwo pomorskie posiada wiele bardzo 
wartościowych zabytków o charakterze 
obronnym, mogących pełnić funkcje turystyczne i 
kulturalne……. Centrum Hewelianum na 
terenach fortyfikacji miejskich z XIX wieku w 
Gdańsku; bastiony u ujścia Motławy 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

78.  

Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

11 Zmiana pkt.5 Do najcenniejszych należą: zespoły 
średniowiecznych murów miejskich, baszty i bramy 
miejskie, a także fragmenty nowożytnych 
fortyfikacji bastionowych i nadmorska twierdza - 
Wisłoujście. … Należałoby uzupełnić zapis o „a 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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także fragmenty (również kompleksy) 
nowożytnych fortyfikacji bastionowych jak 
Fort Góry Gradowej 

79.  
11-
pkt
.6 

Wśród wymienionych imprez brak: 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA, Dni 
Muzyki Nowej oraz All About Freedom 
Festival, przy rekonstrukcjach 
historycznych w nawiasie obok innych 
miast należałoby dopisać Gdańsk 
(rekonstrukcje na Westerplatte, Twierdzy 
Wisłoujście) 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

80.  11 
Tutaj warto byłoby wskazać na nasycenie 
wydarzeniami poszczególnych pór roku. 

Poza tym są jeszcze: Open’er Festival,  Globaltica 
World Cultures Festival, Gdański Festiwal Tańca, 
Festiwal Narracje, Festiwal Monumental Art., 
Alternativa,  Festiwal Literatury Europejski Poeta 
Wolności, All about Freedom Festiwal, Jazz Jantar 
Festiwal, Dni Muzyki Nowej, + Zloty żaglowców 
odbywające się w Gdańsku i Gdyni 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

81.  12 

Propozycja uwzględnienia 
Truskawkobrania jako imprezy cieszącą się 
dużym zainteresowaniem o wymiarze 
ponadlokalnym. 
Od kilku lat marka imprezy jest 
rozpoznawalna na poziomie 
ponadlokalnym, a nawet regionalnym. 
Święto kaszubskiej truskawki przyciąga na 
Złotą Górę uczestników z całego 
województwa pomorskiego. W związku z 
tym jest to wydarzenie warte 
uwzględnienia w części diagnostycznej 
RPS. 

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

82.  

Sławomir 
Ziemianowicz- 
Subregion 
Słupski 

8-9  
Największa w Polsce i na świecie kolekcja  
prac Witkacego. 
Wystawianych jest około 115-125 prac. 
Zestaw prezentowanych dzieł zmieniany 
jest częściowo co kilkanaście miesięcy, 
głównie z myślą o mieszkańcach miasta 
i regionu oraz o turystach regularnie 

Lit. E – w zdaniu  „Ziemia Słupska- subregion 
budujący wizerunek w oparciu o wyróżniki jakimi 
są tzw. Kraina w kratę ( tradycyjne budownictwo 
szachulcowe), nadmorski charakter, bogata historia 
Słupska z jego środowiskiem twórczym i 
naukowym oraz walory przyrodnicze Słowińskiego 
Parku Narodowego” dopisać: 
Uzdrowisko Ustka oraz  Zbiory  prac Witkacego w  

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne miejsca i 
atrakcje nie będą wymieniane. 
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odwiedzających Pomorze Środkowe. 
2.„Uzdrowisko Ustka” posiada niezbędne 
do prowadzenia działalności 
uzdrowiskowej zasoby zdrojowe, tj. wody 
mineralne i borowiny. Sanatoria 
„Uzdrowiska Ustka” oferują bogatą bazę 
noclegową, zabiegową, pobyty wczasowe 
i sanatoryjne. 
 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

83.  11 

Festiwal  Legend Rocka organizowany jest 
od roku 2007. Festiwal zgromadza  stałych 
fanów oraz tysiące nowych osób w 
różnym wieku z całego kraju i nie tylko, 
szukających rozrywki na wysokim 
poziomie. Festiwal trwa pięć dni: 
(weekendy) w lipcu i sierpniu. Podczas 
każdego dnia festiwalu na scenie odbywają 
się dwa lub trzy koncerty gwiazd lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
Wydarzenie rozpoznawalne      w całej 
Polsce 

ust.6  - w zdaniu „Spośród kilkudziesięciu 
cyklicznych festiwali, przeglądów i konkursów, 
odbywających się na Pomorzu, szczególnym 
uznaniem i zainteresowaniem cieszą się : …” 
proszę dopisać Festiwal Legend  Rocka   

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

84.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

Ad 
1 - 
9 

Ad 
2 - 
11 
Ad 
3 - 
12. 

 

 
Ad 1. Obszary morskie, przylegające do 
obszaru lądowego województwa  są strefą 
rozwoju aktywności turystycznej, 
sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej (vide 
„Pilotażowy projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części Zatoki Gdańskiej”). 
2. Wydarzenia organizowane w Gdyni 
również cieszą się „szczególnym uznaniem 
i zainteresowaniem”. 
3. Unikatowe walory krajobrazowe i 
kulturowe Pomorza stworzyły gęstą sieć 
szlaków turystycznych, którą należy 
przedstawić. Branża turystyczna staje się 
największym pracodawcą w Europie. 

1. Uzupełnienie wykazu (6) subregionów, o 
wyrazistej tożsamości ,  o akwen Zatoki 
Gdańskiej oraz obszar morski, przyległy do 
pasa nadmorskiego w strefie Hel-granica 
województwa. 

2. Uzupełnienie wykazu imprez turystycznych i 
kulturalnych o znaczeniu regionalnym o: 

„Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port”, „Heineken Open’er Festival”, „Ladies 
Jazz Festiwal”, Festiwal Muzyki Sakralnej, Festiwal 
Kultur Świata „Globaltica”, Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników „Kolosy”,  ”Wydarzenia 
Kulturalne Cuda-Wianki” – a z  wydarzeń 
teatralnych: repertuar letni Teatru na Plaży w 
Gdyni. 
3. Uzupełnienie informacji o szlakach 

rowerowych i  szlakach kulturowych ( 
(Pomorski Szlak Cysterskim, szlak dworów i 
pałaców Północnych Kaszub, Szlak Zamków 

nieuwzględniona 
 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Gotyckich”)  -  informacją o szlakach 
turystycznych PTTK: pieszych, wodniackich i 
pozostałych szlakach kulturowych – przede 
wszystkim „Szlakiem Bursztynowym” 
(Gdańsk-Światowa Stolica Bursztynu). Vide 
Analiza SWOT Mocne Strony – 6.) 

 

85.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszu
bska Lokalna 
Grupa Rybacka 

9 

Zmiana zapisu  
(…)….. Kaszuby Północne (m.in. pas 
nadmorski jako obszar wyróżniający się w 
kraju, szczególną aktywnością sezonową, 
budujący ofertę turystyczną Pomorskiego). 
Czemu służy wskazanie szczególnej 
aktywności sezonowej??? 
 
 

Kaszuby Północne ( pas nadmorski od ….. do …. 
tworzący obszar budujący ofertę turystyczną 
Pomorskiego). 

nieuwzględniona 
 

Nie jest zasadne wyznaczać zakres 
terytorialny pasa nadmorskiego w 
obszarze wybrzeża województwa 
pomorskiego.  
Pomorskie wybrzeże,  a w 
szczególności wybrzeże Kaszub 
Północnych posiada różnorodną ofertę 
aktywności sezonowej, którą w RPS 
AKT należy zaznaczyć. 

86.  

Jacek 
Karnowski- 
Prezydent 
Miasta Sopot, 
gmina Miasta 
Sopot 

13 

Uzupełnienie rodzajów turystyki o 
turystykę biznesową 
Region posiada bazę dla tego typu 
turystyki – odgrywa ona coraz bardziej 
znaczącą rolę w gospodarce regionu 

 

uwzględniona  

87.  
Jan Olech, 
Burmistrz 
Miasta Ustka 

13 

Powinno się zaznaczyć ten fakt w RPS, a 
ponadto można również wskazać na 
ograniczenia rozwojowe dla oficjalnych 
uzdrowisk wynikające z ustawy o 
lecznictwie uzdrowiskowym. 

b)  ….  Ośrodki   
turystyki  zdrowotnej  oraz  spa&wellness  
zlokalizowane  są  głównie  w  pasie  nadmorskim  
i  ich oferta obejmuje m.in. fizykoterapię, 
światłolecznictwo, hydroterapię, masaże. 
Głównymi miejscowościami uzdrowiskowymi 
województwa, posiadającymi status uzdrowiska, są 
Ustka oraz Sopot. 

uwzględniona  

88.  11 

5. Województwo pomorskie posiada wiele 
bardzo wartościowych zabytków o 
charakterze obronnym, mogących pełnić 
funkcje turystyczne i kulturalne… dodać: 
Centrum Hewelianum na terenach 
fortyfikacji miejskich z XIX wieku w 
Gdańsku; bastiony u ujścia Motławy 

Województwo pomorskie posiada wiele bardzo 
wartościowych zabytków o charakterze 
obronnym, mogących pełnić funkcje turystyczne i 
kulturalne (np.: Centrum Hewelianum na 
terenach fortyfikacji miejskich z XIX wieku w 
Gdańsku, bastiony u ujścia Motławy) 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne atrakcje nie 
będą wymieniane, wskazana zostanie 
charakterystyka działalności. 
 

89.  

Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

11 Całoroczna oferta turystyczna i kulturalna 
regionu          
5. … Do najcenniejszych należą: zespoły 

Do najcenniejszych należą: zespoły 
średniowiecznych murów miejskich, baszty i bramy 
miejskie, a także fragmenty nowożytnych 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne atrakcje nie 
będą wymieniane, wskazana zostanie 
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średniowiecznych murów miejskich, 
baszty i bramy miejskie, a także fragmenty 
nowożytnych fortyfikacji bastionowych i 
nadmorska twierdza - Wisłoujście. … 
Należałoby uzupełnić zapis o „a także 
fragmenty (również kompleksy) 
nowożytnych fortyfikacji bastionowych jak 
Fort Góry Gradowej” 

fortyfikacji bastionowych i nadmorska twierdza – 
Wisłoujście, a także fragmenty (również 
kompleksy) nowożytnych fortyfikacji 
bastionowych jak Fort Góry Gradowej 

charakterystyka działalności. 
 

90.  11 

Pkt 6 : wśród wymienionych imprez brak: 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA, Dni 
Muzyki Nowej oraz All About Freedom 
Festival, przy rekonstrukcjach 
historycznych w nawiasie obok innych 
miast należałoby dopisać Gdańsk 
(rekonstrukcje na Westerplatte, Twierdzy 
Wisłoujście) 

(...) szczególnym zainteresowaniem cieszą się: na 
końcu zdania dodać Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Dni 
Muzyki Nowej oraz All About Freedom Festival, 
przy rekonstrukcjach historycznych w nawiasie 
obok innych miast należałoby dopisać Gdańsk 
(rekonstrukcje na Westerplatte, Twierdzy 
Wisłoujście),  

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

91.  11 

Poza tym są jeszcze: Open’er Festival,  
Globaltica World Cultures Festival, 
Gdański Festiwal Tańca, Festiwal 
Narracje, Festiwal Monumental Art., 
Alternativa,  Festiwal Literatury 
Europejski Poeta Wolności, All about 
Freedom Festiwal, Jazz Jantar Festiwal, 
Dni Muzyki Nowej, Faktoria Kultury 
Pruszcz Gdański, Zloty żaglowców 
odbywające się w Gdańsku i Gdyni  

 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

92.  12 

Całoroczna oferta turystyczna i kulturalna 
regionu - Dużą popularnością cieszą się 
również Batalia 
Napoleońska w Będominie i inne 
rekonstrukcje historyczne (Malbork, 
Gniew, Krojanty, Świecino), Czarne 
Wesele w Klukach, Jarmark Wdzydzki, 
Jarmark Gryfitów w Słupsku, Lęborskie 
Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w 
Lęborku, Bytowska Watra w Udorpiu pod 
Bytowem. 

Dużą popularnością cieszą się również Batalia 
Napoleońska w Będominie i inne rekonstrukcje 
historyczne (Malbork, Gniew, Krojanty, Świecino), 
Czarne Wesele w Klukach, Jarmark Wdzydzki, 
Jarmark Gryfitów w Słupsku, Lęborskie Dni 
Jakubowe (Jarmark św. Jakuba) w Lęborku, 
Bytowska Watra w Udorpiu pod Bytowem. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

93.  

Michał Glaser 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

10 Dopisać 
XIV wieczny zespół Poklasztorny Ojców kartuzów 
w Kartuzach 

nieuwzględniona 
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne atrakcjenie 
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będą wymieniane, wskazana zostanie 
charakterystyka działalności.  

94.  9 
Wnioski z analizy sytuacji w obszarze 
tematycznym objętym RPS – Całoroczna 
oferta Turystyczna i kulturalna regionu 

A. Kaszuby (wymienione są Kaszuby Południowe i 
Kaszuby Północne). Sugestia, aby dodać: Kaszuby 
Środkowe – obszar ukazujący walory przyrodnicze 
i kulturowe regionu – m.in. Wdzydzki Park 
Krajobrazowy i największy na Kaszubach 
kompleks jezior Wdzydzkich, zwanych 
Kaszubskim Morzem. 

nieuwzględniona 
 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

 

95.  11 

Pkt. 5 Zespoły średniowiecznych 
fortyfikacji – dodać: Ruiny Zamku 
Krzyżackiego w miejscowości Zamek 
Kiszewski. 

 

nieuwzględniona 
 

Pkt. 5 zawiera informację o wszystkich 
zamkach gotyckich na terenie 
województwa pomorskiego a także 
wymienia wyróżniające się obiekty.   
 

96.  11 
Pkt. 6 Przy wymienianiu cyklicznych 
festiwali, przeglądów, konkursów dodać: 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru jest 
zauważalnym wydarzeniem kulturalno – 
artystycznym w skali województwa pomorskiego, 
organizowany przez kilka gmin Powiatu 
Kościerskiego i Chojnickiego od prawie 20 lat. 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

97.  

Piotr 
Lizakowski – 
Starosta 
Kościerski, 
Starostwo 
Powiatowe w 
Kościerzynie 

 

12 
Pkt. 7 Dziedzictwo kulinarne regionu – 
dodać: Szlak Kuchni Kaszubskiej 

Po raz kolejny w dokumencie jest mowa tylko o 
aglomeracji trójmiejskiej. Szlak Kuchni Kaszubskiej 
funkcjonował już w zapisach Strategii do 2013r. 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

98.  9 

I. Diagnoza stanu  
lit. A 

 
Przy dotychczasowych zapisach nie jest 
jasne, gdzie są zaliczane Kaszuby 
Środkowe - jako Kaszuby Północne czy 
Południowe.  Warto byłoby uwzględnić 
Kaszuby Środkowe (Jeziorne) jako teren o 
wyróżniających cechach, a tym samy 
stanowiący odrębną całość. 

Propozycja zdefiniowania rejonu Kaszub 
Środkowych (Bytów – Kartuzy – Kościerzyna). 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne miejsca i 
atrakcje nie będą wymieniane. 

99.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

9,1
0 

Zbyt zmarginalizowana została pozycja i 
ważność terenów postoczniowych w 
Gdańsku,  szczególnie w kontekście 
toczącej się debaty o wartości tego 
dziedzictwa i jego potencjale kulturowo-
turystycznym.   

4. Budownictwo przemysłowe to potencjał 
turystyczny i regionu pomorskiego, którego 
oferta poprzez rewaloryzację tych obiektów, 
ma szansę uatrakcyjnić województwo. W 
większości są to XIX- i XX-wieczne obiekty 
przemysłowe i zabytki techniki (m.in. Stocznia 

niezasadna Proponowany zapis powtarza 
wcześniejsze zapisy. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Gdańska w Gdańsku). Najbardziej okazałymi 
budowlami są miejskie zespoły produkcyjne (w 
tym browary, cukrownie). Do grupy tej zaliczyć 
można również mosty (m.in. w Tczewie), 
urządzenia wodne (m.in. śluzy, pochylnie) oraz 
zabytki dziedzictwa kolejowego. Cennymi 
obiektami są 
rownież najstarsze, niekiedy niewielkie 
średniowieczne oraz nowożytne młyny i kuźnie. 
Atrakcyjne lokalizacje tych obiektów, stanowią 
dobrą przestrzeń dla funkcji centrotwórczych 
oraz turystycznych. 

100.  
11,
12 

II. Diagnoza stanu  
 
Od kilku lat marka imprezy jest 
rozpoznawalna na poziomie 
ponadlokalnym, a nawet regionalnym. 
Święto kaszubskiej truskawki przyciąga na 
Złotą Górę uczestników z całego 
województwa pomorskiego. W związku z 
tym jest to wydarzenie warte 
uwzględnienia w części diagnostycznej 
RPS. 

Propozycja uwzględnienia Truskawkobrania jako 
imprezy cieszącą się dużym zainteresowaniem o 
wymiarze ponadlokalnym. 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 

101.  13 

 
Region posiada bazę dla tego typu 
turystyki – odgrywa ona coraz bardziej 
znaczącą rolę w gospodarce regionu. 

Uzupełnienie rodzajów turystyki o turystykę 
biznesową 
 

uwzględniona  

WNIOSKI Z ANALIZY SYTUACJI W OBSZARZE TEMATYCZNYM OBJETYM RPS 
Współpraca miedzy podmiotami branży turystycznej i kulturalnej 

102.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

13 Pkt.1 
W przedmiotowym kontekście trzeba 
przywołać także Centrum Hewelianum i 
Polską Filharmonię Bałtycką 
Dawne łaźnie miejskie w Nowym Porcie i 
na Dolnym Mieście, w których mieści się 
obecnie CSW Łaźnia; Centrum 
Hewelianum na terenach fortyfikacji 
miejskich z XIX wieku w Gdańsku. 
Należałoby wspomnieć o prowadzonej 
kompleksowej rewitalizacji umocnień 

 nieuwzględniona  Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Góry Gradowej w brzmieniu „rewitalizacja 
Fortu Góry Gradowej na Centrum 
Hewelianum” 

103.  13 Pkt.2  

Dodać: Ważną rolę w woj. pomorskim spełnia 
również Gdańsk Convention Bureau (GCB) 
istniejące w strukturach Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej. GCB zrzesza  ponad 130 podmiotów 
i promuje region na arenie krajowej i 
międzynarodowej jako atrakcyjną destynację do 
organizacji spotkań biznesowych. 

nieuwzględniona 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności 

WNIOSKI Z ANALIZY SYTUACJI W OBSZARZE TEMATYCZNYM OBJETYM RPS 
Wizerunek regionu  

104.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

 

Wydaje się że nie określono wizerunku 
regionu lub określono go w sposób 
chaotyczny, na końcu str.14 pojawia się 
raczej wizja. 

 nieuwzględniona 

Uwaga ogólna – bez wskazania 
konkretnej zmiany. Do potencjalnego 
wykorzystania w dalszych pracach 
redakcyjnych.  

105.  14 
Pkt.1 
tu może także coś o bursztynie, tradycjach 
i nowym wzornictwie (ASP, Trendbook) 

 nieuwzględniona 
Uwaga ogólna – bez wskazania 
konkretnej zmiany  

106.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

14 

Pkt.2 
Dodać: wprowadzone przez GOT/GCB 
innowacje, takie jak:  gdansk4uMobile , 
Audio Guide, GCBeVENT 

 nieuwzględniona 

Ze względu na ogólny charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności 

107.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

 

Wydaje się że nie określono wizerunku 
regionu lub określono go w sposób 
chaotyczny, na końcu str.14 pojawia się 
raczej wizja. 

 niezasadna 

Uwaga ogólna – bez wskazania 
konkretnej zmiany . Do potencjalnego 
wykorzystania w dalszych 
pracachredakcyjnych. 

108.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

15 Propozycja dodania 

 „Zarówno region pomorski jak i główne ośrodki 
miejskie (Gdańsk, Gdynia, i Malbork, 
Chojnice)(…). 
Oraz 
(…) Gdańsk – Artus Humanus, obszar Starego 
Miasta w Chojnicach – „NOC POETÓW”, 
Festiwal Sztuki Ulicznej „chojnicka Fiesta” 

nieuwzględniona 
 

Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

109.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

15 Propozycja dodania 

Ośrodki miejskie dają możliwość tworzenia 
różnorodnych ofert 
skierowanych do wielu grup docelowych (np. 
Zamek w Malborku – „Oblężenie Malborka”, 
Słupsk – Jarmark Gryfitów,  Lębork – Lęborskie 
Dni Jakubowe (Jarmark św. Jakuba), Gdańsk – 
Jarmark św. Dominika, Gdańsk – 

nieuwzględniona Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
wskazana zostanie charakterystyka 
działalności.  

ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 
Mocne strony  

110.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

16 Dopisać  sieć szlaków rowerowych i pieszych nieuwzględniona 

Potencjał dla rozwoju tych szlaków 
istnieje, jednakże poziom 
zagospodarowania infrastrukralnego 
jest niewystarczający.  

ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 
Słabe strony-problemy  

111.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

16 

Ad 12. Większość muzeów, galerii, 
bibliotek państwowych lub 
samorządowych prowadzi stosunkowo 
pasywną i zamkniętą działalność 
kulturalną.  
Ad 13. Stopień digitalizacji zasobów  
czytelni i bibliotek  publicznych jest b. 
niski. 

12. Mało atrakcyjne formy działalności muzeów i 
innych placówek kulturalnych.  
13. Niski poziom digitalizacji zasobów 
bibliotecznych,  archiwalnych, zbiorów 
muzealnych – dostępnych w Internecie (biblioteki, 
muzea, archiwa cyfrowe). 

niezasadna Przedstawione kwestie zawierają 
punkty 4 i 8. 
 

112.  

Maciej 
Kobyliński-
Prezydent 
Miasta Słupsk 

16 

Dopisać pkt 12 
 
Zapis w dotychczasowym brzmieniu 
przesuwa punkt ciężkości w kierunku 
zagospodarowania infrastrukturalnego, a 
nie słabej infrastruktury, co jest 
istotniejsze np. w Słupsku, wsparcie stricte 
na poprawę infrastruktury w zach. części 
regionu powinno być wyraźniejsze. 

Dopisać pkt 12 – słaba infrastruktura kulturalno – 
turystyczna zachodniej części województwa 

niezasadna Przedstawione kwestie zawiera punkt 9. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

113.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

16 Ad.pkt. 10  
Dopisanie: cd. o dość szerokim kojarzeniu nazwy, 
także z zachodniopolskim, a nawet z częścią 
Niemiec 

nieuwzględniona Proponowany zapis wprowadziłby zbyt 
duże uszczegółowienie.  

114.  

Sławomir 
Ziemianowicz- 
Subregion 
Słupski 

16 

Obecne zagospodarowanie 
infrastrukturalne zachodniej części 
województwa          w obszarze turystyki i 
kultury nie jest w stanie w pełni zaspokoić  
potrzeby mieszkańców i odwiedzających  
nasz region gości. 

pkt 2-  w zdaniu po słowach „Niewystarczające 
zagospodarowanie infrastrukturalne…” dopisać: „ 
w szczególności zachodniej części województwa” 

nieuwzględniona SWOT  odnosi się do całego 
województwa. 

115.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

16 słabe strony ad. pkt 10 
dopisać: cd. o dość szerokim kojarzeniu nazwy, 
także z zachodniopolskim, a nawet z częścią 
Niemiec 

nieuwzględniona Proponowany zapis wprowadziłby zbyt 
duże uszczegółowienie. 

ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 
Szanse  

116.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

17 

Dopisać pkt. 14 
Przy posiadanych potencjalnych obszarach 
uzdrowiskowych rozwijanie tej funkcji jest 
jedna z dróg wydłużenia sezonu 
turystycznego na obszarze woj. 
pomorskiego 

14. Rozwój funkcji uzdrowiskowych / rozwój 
turystyki uzdrowiskowej 

niezasadna Przedstawione kwestie zawiera punkt 8. 
 

117.  

Wojciech 
Szczurek, 
Prezydenta 
Miasta Gdyni 

16 

Tabela, w kolumnie „SZANSE”, pkt. 1: 
Możliwość finansowania przedsięwzięć 
turystycznych i kulturalnych ze środków 
zewnętrznych 

Tabela, w kolumnie „SZANSE”, pkt. 1: 
Możliwość finansowania przedsięwzięć oraz 
instytucji turystycznych i kulturalnych ze środków 
zewnętrznych. 

nieuwzględniona Brak mechanizmu na podstawie 
którego miały by być finansowane 
instytucje. 

118.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 

17 
proponuje się dopisać w szansach: 
 

proponuje się dopisać w szansach: 
Rozpoznawalna marka Gdańska – stolicy regionu 
jako ważny element skutecznej komunikacji 
pomorskiego, magnes przyciągający turystów 
zagranicznych 

niezasadna 
SWOT dotyczy całego województwa 
pomorskiego. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Miejski w 
Gdańsku 

119.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

17 

Dopisać pkt. 14 
Przy posiadanych potencjalnych obszarach 
uzdrowiskowych rozwijanie tej funkcji jest 
jedna z dróg wydłużenia sezonu 
turystycznego na obszarze woj. 
pomorskiego 

14. Rozwój funkcji uzdrowiskowych / rozwój 
turystyki uzdrowiskowej 

niezasadna Przedstawione kwestie zawiera punkt 8. 
 

120.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

17 

Dopisać pkt. 14 
 
Rozwój infrastruktury transportowej – 
szczególnie portów lotniczych oraz  
nowych połączeń komunikacyjnych, 
wpływa na eliminacje ograniczeń w 
podróżowaniu – co jest szansą dla 
sektorów: Kultura i Turystyka 

14. Mobilność mieszkańców Regionu Morza 
Bałtyckiego i Europy. 

niezasadna Przedstawione kwestie zawierają 
punkty 2 i 6.  
 
 

121.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

16 szanse pkt 14: 

Dopisać 
Rozpoznawalna marka Gdańska – stolicy obszaru 
metropolitalnego o znaczeniu ponadregionalnym 
jako ważny element skutecznej komunikacji 
pomorskiego, magnes przyciągający turystów 
zagranicznych 

niezasadna 
SWOT dotyczy całego województwa 
pomorskiego. 

ZAGROŻENIA 

122.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

17 

Konieczne jest rozwijanie zasady 
pomocniczości w realizacji polityki 
rozwoju w sektorze turystyki. Brak takich 
zasad obniża efektywność działań przy 
zwiększeniu ich kosztów (braku 
koordynacji , wspólnych priorytetów, czy 
dublowania się działań). 

Dopisać 
9. Brak jasnych reguł podziału zadań w zakresie 
turystyki pomiędzy samorządami lokalnymi, LOT-
ami i PROT. 

niezasadna 
 

Propozycja niezasadna do RPS AKT. 
Współpracę PROT z LOTami w 
większości wypadków oparta jest na 
umowie cywilnoprawnej , a ca za tym 
idzie w umowie powinny być 
zamieszczony właściwy podział zadań. 

123.  

Jacek 
Karnowski- 
Prezydent 
Miasta Sopot, 
gmina Miasta 
Sopot 

17 

Połączenia transportowe o charakterze 
regionalnym mają istotne znaczenie dla 
rozwoju turystyki biznesowej 

Ograniczenie lokalnych i regionalnych połączeń 
transportowych 

nieuwzględniona 
Proponowany zapis stoi w sprzeczności 
z pkt. 2 „Szanse”.  

124.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

17 

SWOT – zagrożenia: Ograniczenie 
lokalnych połączeń transportowych 
Połączenia transportowe o charakterze 
regionalnym mają istotne znaczenie dla 

Ograniczenie lokalnych i regionalnych połączeń 
transportowych 

nieuwzględniona 
Proponowany zapis stoi w sprzeczności 
z pkt. 2 „Szanse”..  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

rozwoju turystyki biznesowej 

KLUCZOWE WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY  

125.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

17 

SRWP 2020 sytuuje (b. słusznie) 
„Unikatową ofertę turystyczną  i 
kulturalną” w celu strategicznym 
„Nowoczesna Gospodarka”.   Tym 
samym, głównym celem – wyzwaniem 
RPS AKT powinno być  wspieranie 
działań tworzących nowe i stałe  miejsca 
pracy – głównie w sektorze MSP. SRWP 
2020 eksponuje również  znaczenie 
nadmorskiego położenia w polityce 
rozwoju.  
Analiza SWOT – Mocne Strony 
potwierdza znaczenie tego dziedzictwa.  
Wyzwanie „Wizerunek regionu (…) 
można pominąć, bo zawiera się w trzech, 
proponowanych wyzwaniach. 

Dopisać: 
1.  Wzrost zatrudnienia w sektorze usług 
kulturalnych i turystycznych. 
2. Całoroczna, zintegrowana i kompleksowa oferta 
turystyczna i kulturalna 
3. Optymalne wykorzystanie dziedzictwa 
marynistycznego regionu” 

nieuwzględniona 
 

Zgłoszone propozycje wpisują się w 
obecny kształt Kluczowych wyzwania 
wynikające z diagnozy dla RPS AKT. 
 

126.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

17 
Zmiana zapisu „Pielęgnowanie 
dziedzictwa….” na 

Zachowanie dziedzictwa… 
uwzględniona 

 
 

CEL GŁÓWNY  

127.  18 
Poszerzyć zapis o podkreślenie znaczenia 
przemysłu spotkań w rozwoju turystyki 
poza sezonem letnim. 

Dodać: Przedłużeniu sezonu turystycznego służyć 
będzie również rozwój przemysłu spotkań. 
Konferencje, kongresy, spotkania motywacyjne itp. 
organizowane są głównie w okresach: jesiennym, 
zimowym i wiosennym. 

uwzględniona  

128.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

18 

Cel główny, Priorytet 2.1 –uzupełenienie 
nazwy 
Nowoczesne rozwiązania nie tylko 
infrastrukturalne, ale również użytkowe, 
techniczne, systemowe przyczyniają się do 
rozwoju turystyki. 

Dodać: „i technologiczne” nieuwzględniona 

Nowoczesna infrastruktura uwzględnia 
technologie. 
 
Zapisy w pełni określają założenia 
realizacji Priorytetu 2.1. Nowoczesne 
rozwiązania infrastrukturalne i 
przestrzenne. 

129.  
Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 

18 
 
Podkreślenie znaczenia przemysłu spotkań 
w rozwoju turystyki poza sezonem letnim 

Dodać:  
Przedłużenie sezonu turystycznego służyć będzie 
również rozwój przemysłu spotkań. Konferencje, 

uwzględniona  
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Metropolitalny 
 
 

kongresy, spotkania motywacyjne itp. 
organizowane są głównie w okresach: jesiennym, 
zimowym i wiosennym. 

WSKAŹNIKI (KONTEKSTOWE) 

130.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

19 

Proponuje się przyjąć wskaźniki dotyczące 
wartości bazowej za 2012 r. 
Diagnoza  stanu w obszarze turystyki i 
kultury (str. 2) informuje, że  
województwo pomorskie  jest na 
pierwszym miejscu w kraju pod względem 
liczby podróży do n/regionu.   Informacja 
zawarta w Tabeli Wskaźniki (kontekstowe) 
– mówi o drugim miejscu. Przyjęty cel:  - 
zająć „miejsce wśród trzech najlepszych” – 
powinien być zastąpiony „zachować 
pierwsze miejsce”.  
Inne założenie oznacza możliwość 
pogorszenia status quo – co nie może być 
celem strategicznym.   
Przyjęcie danych za 2010 – jako podstawy 
–  jest niewłaściwe. Proponuje się przyjąć 
za podstawę -  dane za rok 2012. 

 

nieuwzględniona 
 

W trakcie realizacji RPS AKT zostanie 
dokonana ocena po otrzymaniu 
nowych danych i skonfrontowane 
zostaną one z danymi zawartymi w RPS 
AKT. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 

131.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

20 

Podkreślenie nadmorskiej lokalizacji 
województwa oraz ważności walorów 
środowiska dla tozsamości i atrakcyjności 
regionu 

„Dla zachowania regionalnej, nadmorskiej 
tożsamości, różnorodności i oryginalnych cech 
kulturowych (…) zachowanie lub przywrócenie 
walorów środowiska przyrodniczego (…)”. 

niezasadna 
 

Propozycja zawiera się w obecnym 
opisie.  

Wskaźniki  

 

PRIORYTET 1.1  

Wskaźniki monitorowania  

132.  
Judyta 
Kroskowska- 
Kaszubski 

20 
Dziedzictwem kulturowym regionu są nie 
tylko wymienione w pozostałych 
wskaźnikach  oraz opisane pod nazwą 

sugerujemy dopisanie:  
- Liczba zrealizowanych projektów wspierających 
zachowanie, rozwój i popularyzację kultury 

niezasadna 
Wskaźnik pokrywa się z tym 
uwzględnionym w priorytecie 3.1. 
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Uniwersytet 
Ludowy 

priorytetu 1.1 obiekty i zabytki ale także - a 
może przede wszystkim - tak materialne 
jak i niematerialne wytwory kultury 
ludowej w tym znaczącej na Pomorzu 
kultury Kaszubskiej 

ludowej, w tym: języka, rękodzieła, tradycji i 
obyczajów (szt.) 

Kluczowi partnerzy 

133.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

20 
Korekta zapisu ma na myśli niezawężanie 
kluczowych partnerów  związanych z 
wielkością przedsiębiorców. 

Kluczowi partnerzy:  
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje pozarządowe; 
3. Instytucje kultury; 
4. Wojewódzki Konserwator Zabytków; 
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 
6. Organizacje pozarządowe; 
7. Izby gospodarcze i organizacje 

przedsiębiorców, przedsiębiorcy, w tym 
operatorzy turystyczni. 

uwzględniona  

134.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

20 

Ze względu na specyfikę projektów w 
ramach Priorytetu, ważne jest 
zaangażowanie podmiotów 
gospodarujących znacznymi terenami 
zielonym na obszarze województwa 
pomorskiego. W związku z tym istotne 
jest uwzględnienie RDLP oraz PZPK jako 
władających nieruchomościami, na 
których mogą być realizowane kluczowe 
przedsięwzięcia. 

Propozycja uwzględnienia wśród kluczowych 
partnerów Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku oraz Pomorskiego 
Zarządu Parków Krajobrazowych w Słupsku. 

częściowo  
uwzględniona 

W zakresie RLP uwzględniamy, 
natomiast PZPK uwzględniamy 
poprzez rozszerzenie zapisu „JST i ich 
jednostki organizacyjne”. 
 

135.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

20 

Dodanie LGD, gdyż LGD mają duże 
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 
w zakresie  wspierania opieki i ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego. W większości 
Lokalnych Strategii Rozwoju do 
kluczowych celów należą cele związane z 
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Wojewodzki Konserwator Zabytkow; 
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 
6. Organizacje pozarządowe; 
7. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP), 
w tym operatorzy turystyczni. 
8. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  

136.  Zdzisława 20 Dodanie LGD, gdyż LGD mają duże Kluczowi partnerzy: uwzględniona  
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Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 
w zakresie  wspierania opieki i ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego. W większości 
Lokalnych Strategii Rozwoju do 
kluczowych celów należą cele związane z 
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Wojewodzki Konserwator Zabytkow; 
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 
6. Organizacje pozarządowe; 
7. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP), 
w tym operatorzy turystyczni. 
8. Lokalne Grupy Działania 

137.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

20 

LGD mają duże doświadczenie w 
realizacji przedsięwzięć w zakresie  
wspierania opieki i ochrony dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego. W większości 
Lokalnych Strategii Rozwoju do 
kluczowych celów należą cele związane z 
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

8. Lokalne Grupy Działania uwzględniona  

138.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

20 
Dopisać wskazane podmioty w 
kluczowych partnerach. 

Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Wprowadzono LGR 

139.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

20 
Dopisać wskazane podmioty w 
kluczowych partnerach. 

Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Wprowadzono LGR 

140.  

Grażyna Wera – 
Malatyńska 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania 
Sandry Brdy, 
Stowarzyszenie 
Wdzydzko - 
Charzykowska 
Lokalna Grupa 
Rybacka 

20 
Dopisanie: 
 

- LGD i LGR uwzględniona  
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„Mòrénka” 

148.  
Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

20 Dopisanie  

Obszar Strategicznej Interwencji  
- Gminy, których 40% powierzchni stanowią 
obszar objęte ochrono przyrody; 
- Dolina i Delta Wisły 
- Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk, Malbork, 
Chojnice i Człuchów 
 

nieuwzględniona 
 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 

149.  
Wojciech 
Szczurek-
Prezydent 
Miasta Gdyni 

 
Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne; 

uwzględniona  

Źródła finansowania i instrumenty realizacyjne  

150.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

21 

Z uwagi na fakt, iż KE zachęca do 
realizacji RLKS oferując wyższy poziom 
współfinansowania ze środków UE dla 
działań wdrażanych z wykorzystaniem 
podejścia RLKS, wykorzystanie tego 
instrumentu przysporzy rzeczywistą 
korzyść społecznościom lokalnym. 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
- środki unijne ( np. RPO, PROW); 
- środki prywatne; 
- środki publiczne krajowe ( MKiDN, JST); 
- inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
- budżet SWP; 
- WFOŚ, NFOŚ 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020. 

151.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

21 

Z uwagi na fakt, iż KE zachęca do 
realizacji RLKS oferując wyższy poziom 
współfinansowania ze środków UE dla 
działań wdrażanych z wykorzystaniem 
podejścia RLKS, wykorzystanie tego 
instrumentu przysporzy rzeczywistą 
korzyść społecznościom lokalnym. 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
- środki unijne ( np. RPO, PROW); 
- środki prywatne; 
- środki publiczne krajowe ( MKiDN, JST); 
- inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
- budżet SWP; 
- WFOŚ, NFOŚ 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020. 

152.  
Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 

21 
Z uwagi na fakt, iż KE zachęca do 
realizacji RLKS oferując wyższy poziom 
współfinansowania ze środków UE dla 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
- środki unijne ( np. RPO, PROW); 

nieuwzględniona 
Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
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Pomorska Sieć 
Leader 

działań wdrażanych z wykorzystaniem 
podejścia RLKS, wykorzystanie tego 
instrumentu przysporzy rzeczywistą 
korzyść społecznościom lokalnym. 

- środki prywatne; 
- środki publiczne krajowe ( MKiDN, JST); 
- inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
- budżet SWP; 
- WFOŚ, NFOŚ 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

konsultacji RPO WP 2014-2020. 

DZIAŁANIE 1.1.1 

153.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

21 

Jednostki zaangażowane w realizację 
programu. Tabela dotycząca priorytetów, 
działań i jednostek odpowiedzialnych za 
realizację  
Priorytet 1.1. 
 
DK powinien być odpowiedzialny 
również  za realizację zadań związanych z 
podniesieniem świadomości społecznej 
dot. ochrony dziedzictwa 

Działanie 1.1.1. 
Nadać mu brzmienie:  
„Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych. 
Promocja wartości materialnej, duchowej i 
społecznej Dziedzictwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa olęderskiego i 
menonickiego”. 
 

nieuwzględniona 
Proponowany zapis jest zbyt 
szczegółowy, natomiast te formy 
działań możliwe będą w działaniu 3.1.3. 

154.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
nowym Dworze 
Gdańskim  
 

21 

Charakterystycznymi obiektami na 
Żuławach i Mierzei Wiślanej są obiekty po 
byłych osadnikach – mennonitach. 
Najczęściej są to zabudowy, domy 
podcieniowe czy obiekty hydrotechniczne.  
W chwili obecnej wymagają one 
niezbędnej konserwacji i remontów. 

Rewitalizacja , konserwacja, remont oraz 
przywrócenie wartości obiektom i zespołom 
zabytkowym , w tym poprzez nadanie im nowych 
funkcji służącym celom turystycznym, kulturalnym 
przy możliwym jednoczesnym zachowaniu 
dotychczasowej funkcji (w tym m.in. obiekty 
poprzemysłowe) 
 

nieuwzględniona 
Obecny zapis w RPS AKT obejmuje 
również rewitalizację, konserwację i 
remont – jest pojęciem szerszym. 

Zakres interwencji 

155.  
Jan Olech, 
Burmistrz 
Miasta Ustka 

21 

Nie na wszystkich obszarach można 
stworzyć park kulturowy bez znacznego 
ograniczenia możliwości rozwojowych 
tego miejsca. Proponuję nie wyróżniać tej 
formy ochrony. 

−  ratowanie i otoczenie ochroną 
charakterystycznej zabudowy, założeń parkowych 
oraz cennych układów ruralistycznych i 
urbanistycznych, np. poprzez  
w szczególności tworzenie parków 
kulturowych z uwzględnieniem prac 
przygotowawczych; 

uwzględniona   

156.  
Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 

21 
Uzupełnić o obiekty poforteczne 
Na terenie Miasta Gdańska znajduje się 
wiele obiektów pofortecznych, które 

 nieuwzględniona 
Ze względu na ogólnych charakter 
dokumentu, poszczególne instytucje i 
wydarzenia nie będą wymieniane, 
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PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

wymagają poważnych nakładów, m.in. 
Fort Góry Gradowej, Biskupia Górka, 
Szaniec Jezuicki, Bastion św. Elżbiety 

wskazana zostanie charakterystyka 
działalności. 
 

157.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

21 Obiekty te stanowią podstawową ofertę 
turystyczną regionu 

Dopisać: 
Przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów 
zabytkowych, w tym pofortecznym 

nieuwzględniona 
RPS określa już takie działania jako 
pielęgnacja dziedzictwa kulturowego. 

158.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

21 

W niektórych przypadkach ratowanie nie 
wystarcza, stąd wpis o odbudowie. 
Odbudowane lub zrekonstruowane 
obiekty nie mogą być „martwe” i powinny 
słuzyć rozwojowi jak np. odbudowa 
Dworca Morskiego w Gdyni i 
zorganizowanie w nim innych funkcji w 
nim Muzeum Emigracji 

zwrot: „ratowanie i otoczenie ochroną (…)” 
proponuje się  rozwinąć:  „ – odbudowa, ratowanie 
i ochrona  charakterystycznej zabudowy (…)”. 
Nowe zakresy: 
- Organizacja w obiektach  zabytkowych ważnych  
dla regionu wydarzeń  (turystyka konferencyjna, 
wydarzenia polityczne, sportowe itp), służących ich 
promocji, rozwojowi  ich atrakcyjnych  funkcji. 
użytkowych i wysokiemu prestiżowi  wydarzenia. 
 

nieuwzględniona 
 

Działanie 1.1.1. posiada zakres 
interwencji dzielący interwencje na dwa 
elementy.  
Zgłoszona poprawka wypełnia 
interpretację zakresu interwencji, gdyż 
efektem tego działania ma być nadanie 
funkcji służącym celom turystycznym.  

159.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

21 

Uzupełnić ten punkt o następujący zapis 
przedsięwzięcia (wymienić jako drugie): 
„ - wpisanie na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO wybranego fragmentu Żuław 
reprezentującego dziedzictwo osadnictwa 
olęderskiego i menonickiego jako 
elementu wspólnej, europejskiej 
spuścizny” 

 nieuwzględniona 

W zakresie interwencji znajduje się 
zapis, który uwzględnia możliwość 
tworzenia parków kulturowych z 
uwzględnieniem prac 
przygotowawczych. Utworzenie parku 
kulturowego może stanowić element 
prac przygotowawczych 
dotyczącychwpisu na Listę UNESCO.  
Decyzja o dokonaniu wpisu nie leży w 
kompetencjach regionych, ani 
krajowych, tak więc istanieje ryzyko, że 
starania te mogą przekroczyć rok 2020.  

160.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

21 

Charakterystycznymi obiektami na 
Żuławach i Mierzei Wiślanej są obiekty po 
byłych osadnikach – menonitach. 
Najczęściej są to zabudowy, domy 
podcieniowe czy obiekty hydrotechniczne. 
W chwili obecnej wymagają one 
niezbędnej konserwacji i remontów – jeśli 

Dopisać: 
Rewitalizacja charakterystycznych obiektów 
zabytkowych na Żuławach i Mierzei Wiślanej 

niezasadna Treść konsumuje dotychczasowy zapis. 
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ich nie będzie potencjał województwa 
ulegnie bezpowrotnemu zatraceniu. 
 

Kryteria strategiczne  

161.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.1 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.  Do takich 
przedsięwzięć strategicznych należą m.in. 
Parki kulturowe, które w dużej mierze 
powstają z udziałem lokalnych grup 
działania  w ramach realizacji LSR   

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Nadanie nowych funkcji; 
2. Projekty z zapisów gminnych programów opieki 
nad zabytkami  
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju  
4. Nowoczesne systemy zarządzania i ekspozycji; 
5. Całoroczna oferta; 
6. Podwyższenie potencjału turystycznego. 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

162.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.1 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.  Do takich 
przedsięwzięć strategicznych należą m.in. 
Parki kulturowe, które w dużej mierze 
powstają z udziałem lokalnych grup 
działania  w ramach realizacji LSR   

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Nadanie nowych funkcji; 
2. Projekty wynikające z zapisow gminnych 
programow opieki nad 
zabytkami; 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju  
4. Nowoczesne systemy zarządzania i ekspozycji; 
5. Całoroczna oferta; 
6. Podwyższenie potencjału turystycznego. 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

163.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.1 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.  Do takich 
przedsięwzięć strategicznych należą m.in. 
Parki kulturowe, które w dużej mierze 
powstają z udziałem lokalnych grup 
dzialania  w ramach realizacji LSR   

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Nadanie nowych funkcji; 
2. Projekty wynikające z zapisów gminnych 
programów opieki nad zabytkami  
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju  
4. Nowoczesne systemy zarządzania i ekspozycji; 
5. Całoroczna oferta; 
6. Podwyższenie potencjału turystycznego. 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

165.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

21 Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 

Dopisać  
– projekty realizowane w ramach szerokiego 
trójsektorowego partnerstwa / oddolnego 
podejścia CLLD 
 

nieuwzględniona 
Kryteria horyzontalne zostały 
określone w SRWP 2020.  
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166.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

21 Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 

Dopisać  
– projekty realizowane w ramach szerokiego 
trójsektorowego partnerstwa / oddolnego 
podejścia CLLD 
 

nieuwzględniona 
Kryteria horyzontalne zostały 
określone w SRWP 2020. 

167.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

21  

Dodać jako pkt 3 Kryteriów specyficznych zapis: 
„3. Projekty będące efektem międzynarodowej 
współpracy trans granicznej związanej z ochroną 
dziedzictwa olęderskiego i menonickiego” 

nieuwzględniona  

Tego typu zapis w znaczącym stopniu 
ograniczyłby zakres interwencji.  
 
 

168.  

Piotr Lizakowski 
– Starosta 
Kościerski, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Kościerzynie 

21 

 
W projekcie funkcjonują tylko projekty 
wynikające z zapisów gminnych 
programów opieki nad zabytkami, każdy 
Powiat ma także opracowane programy 
opieki nad zabytkami i dobrze by było, 
gdyby taki zapis znalazł się w Strategii. 

W kryteriach specyficznych dodać: Projekty 
wynikające z zapisów powiatowych 
programów opieki nad zabytkami 
 

nieuwzględniona 
Zakres interwencji określa działanie 

1.1.2 

Kryteria przestrzenne 

169.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

21 

Obiekty znajdujące się na Szlaku Zamków 
Gotyckich    w celu udostępnienia 
turystom i podniesieniu ich  atrakcyjności  
turystycznej wymagają dużych nakładów 
aby  zagospodarować i nadać im  nowe 
funkcje. Powyższe przyczyni się  do 
zwiększenia atrakcyjności 
międzynarodowego Szlaku Zamków 
Gotyckich znajdującego się na Dolnym 
Powiślu. 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Gminy, których 40 % powierzchni stanowią 
obszary objęte ochroną przyrody; 
Obszary nadmorskie; 
Dolina i Delta Wisły;  
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork i obiekty 
Szlaku Zamków Gotyckich na Dolnym Powiślu 

nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 
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170.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

20 

 

 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 
 

171.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 

21 

Zmiana zapisu 
Ze względu na powiązanie funkcjonalne i 
przestrzenne jednostek samorządu 
terytorialnego położonych w granicach 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, 
ważne jest, aby podmioty te wspólnie 

Wśród Obszarów Strategicznej Interwencji zamiast 
wyliczenia „Gdańsk, Gdynia, Sopot” proponuje się 
zapis „Obszar Metropolitalny Trójmiasta” 

nieuwzględniona 
OSI zostały określone przez SRWP 
2020.  
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Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

angażowały  się w projekty kulturalne i 
turystyczne. Spójna oferta kulturalno-
turystyczna OMT będzie komplementarna 
do działań przewidzianych w RPS 
Transport obejmujących m.in. 
upowszechnienie transportu publicznego. 

172.  
Leszek 
Sarnowski  

21 

Obiekty znajdujące się na Szlaku Zamków 
Gotyckich    w celu udostępnienia 
turystom i podniesieniu ich  atrakcyjności  
turystycznej wymagają dużych nakładów 
aby  zagospodarować i nadać im  nowe 
funkcje. Powyższe przyczyni się  do 
zwiększenia atrakcyjności 
międzynarodowego Szlaku Zamków 
Gotyckich znajdującego się w głównej 
mierze na Dolnym Powiślu (Sztum, 
Kwidzyn) 
 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Gminy, których 40 % powierzchni stanowią 
obszary objęte ochroną przyrody; 
Obszary nadmorskie; 
Dolina i Delta Wisły;  
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork, Szlak 
Zamków Gotyckich   

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

173.  

Wiktor 
Tyburski, 
Starosta 
Lęborski, 
Starostwo 
Powiatowe 
Lębork 

20 
Kryteria przestrzenne - Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Słupsk, Malbork; 

Kryteria przestrzenne - Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Słupsk, Malbork; Lębork 

nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  

174.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

20 
Kryteria przestrzenne - Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Słupsk, Malbork; Lębork 

Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, wielokulturowości 
związanej z zamieszkiwaniem przez różne 
mniejszości narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy kulturalne 
(jak wspomniane wyżej Lęborskie Dni Jakubowe), 
dbające o odrestaurowanie dawnej świetności – 
rewitalizacja centrum Lęborka  

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 
 

175.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

21 

 
Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, 
wielokulturowości związanej z 
zamieszkiwaniem przez różne mniejszości 
narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy 

Dopisać 
a) Lębork 
b) obszary lub obiekty o znaczeniu 
międzynarodowym 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
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kulturalne, dbające o odrestaurowanie 
dawnej świetności – rewitalizacja centrum 
Lęborka (odtworzenie przedwojennej 
zabudowy wokół Placu Pokoju, zabudowa 
nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego 
miasta, działania Muzeum w Lęborku oraz 
Hufca Przedniego Wójtostwa Lębork 
działającego przy Lęborskim Bractwie 
Historycznym, popularyzującego kulturę 
rycerzy epoki średniowiecza. 

176.  21 

Obszary Strategicznej Interwencji  
 
Ze względu na powiązanie funkcjonalne i 
przestrzenne jednostek samorządu 
terytorialnego położonych w granicach 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, 
ważne jest, aby podmioty te wspólnie 
angażowały  się w projekty kulturalne i 
turystyczne. Spójna oferta kulturalno-
turystyczna OMT będzie komplementarna 
do działań przewidzianych w RPS 
Transport obejmujących m.in. 
upowszechnienie transportu publicznego. 

zamiast wyliczenia „Gdańsk, Gdynia, Sopot” 
proponuje się zapis „Obszar Metropolitalny 
Trójmiasta” 

nieuwzględniona 
OSI zostały określone przez SRWP 
2020.  
 

177.  21 

Obszar strategicznej interwencji 
 
Taki obszar strategicznej interwencji 
powinien dotyczyć jedynie działania 1.1.2 
turystyczne udostępnienie obszarów 
cennych krajobrazowo i przyrodniczo, 

usunąć obszar strategicznej interwencji wraz z jego 
uszczegółowieniem, tj. gminy, których 40% 
powierzchni stanowią obszary objęte ochroną 
przyrody 

nieuwzględniona 
OSI zostały określone przez SRWP 
2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 

Przedsięwzięcia strategiczne  

178.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

21 

Obiekty znajdujące się na Szlaku Zamków 
Gotyckich    w celu udostępnienia 
turystom i podniesieniu ich  atrakcyjności  
turystycznej wymagają dużych nakładów 
aby  zagospodarować i nadać im  nowe 
funkcje. Powyższe przyczyni się  do 
zwiększenia atrakcyjności 
międzynarodowego Szlaku Zamków 

Przedsięwzięcia  
strategiczne:     
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne centrum 
historii i kultury). 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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Gotyckich znajdującego się na Dolnym 
Powiślu. 

179.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim  
 

21  

Strategiczne przedsięwzięcia: 
- Rewitalizacja charakterystycznych obiektów 
zabytkowych na Żuławach i Mierzei Wiślanej – 
propozycja dodania  
 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

180.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

21 

Konsekwentnie realizowany od roku 2007 
program rewitalizacji Fortu Góry 
Gradowej z jednoczesną adaptacją do 
nowej funkcji - Centrum Nauki, stanowi 
unikalny przykład zagospodarowania 
terenów pofortecznych. Ponad 27 ha 
terenu z kilkudziesięcioma budynkami 
pochodzącymi z XVIII i XIX wieku, 
zlokalizowane w ścisłym Centrum Miasta 
Gdańska, stanowi wyjątkową ofertę 
turystyczną. 

Dopisać 
Rewitalizacja Fortu Góry Gradowej i Zespołu 
Bożego Ciała 
 

nieuwzględniona 

Lokalny charakter proponowanego 
działania ponadto nie zgłoszono opisu 
planowanych działań pozwalającego 
weryfikacje niniejszej propozycji z 
kryteriami przedsięwzięcia 
strategicznego. 

181.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
stosowane w ramach RPO dawało 
możliwość realizacji kluczowych z 
perspektywy Lokalnych Strategii Rozwoju 
przedsięwzięć i projektów, co jest istotną 
luką w obecnym okresie programowania. 

Przedsięwzięcia Strategiczne: 
- przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

182.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
stosowane w ramach RPO dawało 
możliwość realizacji kluczowych z 
perspektywy Lokalnych Strategii Rozwoju 
przedsięwzięć i projektów, co jest istotną 
luką w obecnym okresie programowania. 

Przedsięwzięcia Strategiczne: 
- przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

183.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

21 

Postulujemy aby podejście RLKS 
stosowane w ramach RPO dawało 
możliwość realizacji kluczowych z 
perspektywy Lokalnych Strategii Rozwoju 
przedsięwzięć i projektów, co jest istotną 
luką w obecnym okresie programowania. 

Przedsięwzięcia Strategiczne: 
- przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

184.  
Leszek 
Sarnowski  

21 Na Dolnym Powiślu i Żuławach zamek 
pokrzyżacki w Sztumie jest jedynym 

Przedsięwzięcia  strategiczne:     
 Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 

nieuwzględniona 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
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obiektem tego rodzaju, pochodzącym z 
XIV wieku i nadającym się jeszcze do 
zagospodarowania, bez konieczności 
ponoszenia olbrzymich nakładów. Zamek 
w Malborku i Kwidzynie znajdują się w 
gestii ministra Kultury i mają zapewnione 
środki na funkcjonowanie. Zamek w 
Sztumie należy do samorządu gminnego i 
wymaga pilnej interwencji zanim zacznie 
popadać w ruinę. Wstępne 
zainteresowanie wyrażają inwestorzy 
prywatni, ale bez zaangażowania środków 
regionalnych nie będą sami inwestować. 
Szansą było by stworzenie spółki PPP, 
która wspólnie zarządzała by obiektem, 
który służył by celom komercyjnym i 
publicznym, a z pewnością stałby się 
wyjątkową atrakcją turystyczną, 
uzupełniającą ofertę Malborka i Kwidzyna 

obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie jako  innowacyjne 
centrum historii i kultury, Gotycki Park 
Kulturowy). 

niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

185.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

21  Odbudowa Dworca Morskiego w Gdyni 

nieuwzględniona 
 

Lokalny charakter proponowanego 
działania ponadto nie zgłoszono opisu 
planowanych działań pozwalającego 
weryfikacje niniejszej propozycji z 
kryteriami przedsięwzięcia 
strategicznego. 

186.  20  

Przedsięwzięcia strategiczne: należy rozszerzyć:  
Rewitalizacja fragmentów miejscowości: 
wieża ciśnień,  
obwarowania,  
- Park Chrobrego 

nieuwzględniona 

Lokalny charakter proponowanego 
działania ponadto nie zgłoszono opisu 
planowanych działań pozwalającego 
weryfikacje niniejszej propozycji z 
kryteriami przedsięwzięcia 
strategicznego. 

187.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 20 

Obszar Strategicznej Interwencji: 
dodanie obszaru Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego 

W obszarach Strategicznej Interwencji brakuje 
wskazania tej atrakcyjnej turystycznie i 
przyrodniczo lokalizacji, lezącej w bezpośrednim 
sąsiedztwie wskazanych  terenów interwencji tj. 
Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz pasa nadmorskiego. 
zabudowa nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego miasta, 
działania Muzeum w Lęborku oraz Hufca 

nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
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Przedniego Wójtostwa Lębork działającego przy 
Lęborskim Bractwie Historycznym, 
popularyzującego kulturę rycerzy epoki 
średniowiecza. Celowym wydaje się ujęcie miast – 
Rumi, Redy i Wejherowa jako zaplecza 
atrakcyjnego turystycznie dla w/w terenów. 

188.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

21 

Przedsięwzięcia strategiczne 
 
Charakterystycznymi obiektami na 
Żuławach i Mierzei Wiślanej są obiekty po 
byłych osadnikach – menonitach. 
Najczęściej są to zabudowy, domy 
podcieniowe czy obiekty hydrotechniczne. 
W chwili obecnej wymagają one 
niezbędnej konserwacji i remontów. 

Dodać zapisy: 
1.Kaszuby,  
2.Rewitalizacja charakterystycznych obiektów 
zabytkowych na Żuławach i Mierzei Wiślanej 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

DZIAŁANIE 1.1.2 

       

Zakres interwencji 

189.  

Judyta 
Kroskowska- 
Kaszubski 
Uniwersytet 
Ludowy 

22 

Nie sposób osiągnąć poprawy sytuacji , 
jeśli nie uświadomi się mieszkańcom jak 
poważnym zagrożeniem dla obszarów 
cennych krajobrazowo w ich otoczeniu są 
oni sami. 

– przeciwdziałanie procesowi degradacji walorów 
naturalnych poprzez działania informacyjno-
edukacyjne dla mieszkańców 

nieuwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

190.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

22 

Zakres interwencji 
 
które także są obszarem cennym 
krajobrazowo i przyrodniczo, który należy 
chronić ale również promować. 

Dodać zapis: „ strefy przybrzeżnej rzek, jezior i 
lasów(…)” 

uwzględniona  

191.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

22 
Niedokończone zdanie 
Przeciwdziałanie procesowi degradacji 
walorów naturalnych poprzez 

 uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

192.  

Stanisław Lisak 
–Polski Związek 
Wędkarski 
Okręg w 
Gdańsku 

22 Zmiana zapisu  
Budowa pomostów i łowisk w celu uatrakcyjnienia 
pod względem wędkarskim jezior i rzek 
województwa pomorskiego 

niezasadna 
Dotychczasowy zapis dopuszcza tego 
typu zakres interwencji.  

193.  Ryszard Toczek 22 Merytoryczne uzupełnienie zapisów -  o – Inwentaryzacja terenów Skarbu Państwa, nieuwzględniona Proponowany zakres interwencji w racji 
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Rozstrzygnięcie 
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Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

ważne przedsięwzięcia interwencyjne 
z uwzględnieniem dostępności 
komunikacyjnej do atrakcyjnych miejsc, w 
tym rewitalizacja historycznego miejsca 
jakim jest torpedownia przy brzegu 
morskim w  Gdyni-Babich Dołach 

cennych krajobrazowo i przyrodniczo, 
wymagających zmian statusu prawnego – jako 
warunku ich turystycznego zagospodarowania. 
Interwencję:  „ - przeciwdziałanie procesowi 
degradacji walorów naturalnych poprzez” (?) 
proponuje się zmienić na: „-przeciwdziałanie 
procesowi degradacji  obszarów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo,  poprzez 
identyfikację przyczyn ich degradacji  a następnie 
poprzez  opracowanie programów ich 
rewitalizacji.”   
 
Interwencję „- budowa dedykowanej infrastruktury 
(…)” proponuje się uzupełnić o strefę nadmorską. 
Proponuje się dodać nową interwencję: 
 „ - poprawa dostępności komunikacyjnej 
obszarów i miejsc cennych krajobrazowo i 
przyrodniczo” 
 
1. Rewitalizacja torpedowni w Gdyni-Babich 
Dołach. 
2. Rozwój połączeń morskich miejscowości 
nadmorskich. 
 

 lokalizacji przynależy do kompetencji 
JST w szczególności gminy i powiaty.   
 
W RPS AKT w działaniu 1.1.2 w 
Zakresie interwencji nastapiła 
oczywista omyłka redakcyjna.  

194.  

Piotr Lizakowski 
– Starosta 
Kościerski, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Kościerzynie 

22 

Drugi myślnik – przeciwdziałanie 
procesowi degradacji walorów naturalnych 
poprzez (poprzez co? – nie jest 
dokończone zdanie) 

 

uwzględniona  Oczywista omyłka redakcyjna. 

195.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

21 

Zakres interwencji:  
-należy dopisać do trzeciego myślnika „ 
strefy przybrzeżnej rzek, jezior i 
lasów(…)” 
- należy rozszerzyć budowa dedykowanej 
infrastruktury (zagospodarowanie plaż, 
strefy przybrzeżnej rzek i jezior, obszarów 
cennych przyrodniczo, obszarów parków 
miejskich) 
- należy zapisać, poprzez jakie 

 
częściowo 
uwzględniona  

- uwzględniono „lasy” 
- parki miejskie zostaną ujęte w nowym 
zapisie „ oraz innych obszarów 
cennych przyrodniczo”  
 
- brak propozycji modyfikacji  
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mechanizmy nastąpi przeciwdziałanie 
procesowi degradacji walorów naturalnych 
 
 

196.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

22 
Zakres interwencji 
 
Treść typu przedsięwzięcia niezakończona 

Należy zapisać, poprzez jakie mechanizmy nastąpi 
przeciwdziałanie procesowi degradacji walorów 
naturalnych 

uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

Kryteria strategiczne  

197.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

22 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.2 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.     

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Uwzględnianie rozwiązań pozytywnie 
oddziaływujących na przyrodę; 
2. Zgodnie z zasadą zrownoważonego rozwoju. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

198.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

22 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.2 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.     

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Uwzględnianie rozwiązań pozytywnie 
oddziaływujących na przyrodę; 
2. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

199.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

22 

Postulujemy aby podejście RLKS 
obejmowało możliwość wdrażania 
działania 1.1.2 w ramach RLKS dlatego 
istotne jest aby kryteria specyficzne 
obejmowały także zgodność z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju.     

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Uwzględnianie rozwiązań pozytywnie 
oddziaływujących na przyrodę; 
2. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

200.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

22 

Kryteria przestrzenne   
 
które także są obszarem cennym 
krajobrazowo i przyrodniczo, który należy 
chronić ale również promować. 

Dopisać w Obszarach strategicznej Interwencji  w 
drugim myślniku „obszary nadmorskie, lasy oraz 
parki krajobrazowe 

niezasadna 

OSI nie mogą wykraczać poza ramy 
określone w SRWP 2020. Ponadto, 
przypisane działaniu OSI mieszczą w 
sobie większość powierzchni parków 
krajobrazowych i dużych kompleksów 
leśnych.  

Kryteria przestrzenne 

201.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 

22 

Na Szlaku Zamków Gotyckich znajdują 
się jeziora (min. J.Balewskie, 
J.Rozlewisko,J.w Przezmarku, J. 
Dąbrówka),kanały (min. Kanał Juranda) i 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Gminy, których 40 % powierzchni stanowią 
obszary objęte ochroną przyrody; 
Obszary nadmorskie; 

nieuwzględniona 
OSI określone zostały w SRWP 
2020OSI nie mogą wykraczać poza 
ramy określone w SRWP 2020. 



 50 

Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Nadwiślańskiego rzeki (Liwa, Dzierzgoń) , które wymagają 
zagospodarowania w celu turystycznego 
udostępnienia cennych krajobrazowo i 
przyrodniczo obszarów Dolnego Powiśla. 

Dolina i Delta Wisły;  
zbiorniki wodne, rzeki i kanały wraz z terenami 
przyległymi na Szlaku Zamków Gotyckich na 
Dolnym Powiślu . 
 

202.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

22 

Subregion chojnicki posiada również 
obszary cenne krajobrazowo i 
przyrodniczo. Szeroki udostępnienie 
wpłynie na zawierania partnerów 
współfinansujących, 

Obszar Strategicznej interwencji  
- „obszary subregionalne 

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

203.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

21 

Kryteria przestrzenne: należy dopisać:   
-w obszarach strategicznej Interwencji  w 
drugim myślniku „obszary nadmorskie, 
lasy oraz parki krajobrazowe 
- Gminy, które posiadają obszary 
rekreacyjne (parki) do tej pory 
niezagospodarowane 

 nieuwzględniona  
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 

204.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

22 

Strefy uzdrowiskowe w dużym stopniu są 
obszarami cennymi krajobrazowo i 
przyrodniczo i wymagają działań ich 
chroniących i rozwijających funkcję 
turystyki uzdrowiskowej 

Uzupełnienie o strefy uzdrowiskowe nieuzasadna 
Obszary nadmorskie zawierają oba 
uzdrowiska znajdujące się w granicach 
województwa pomorskiego. 

205.  

Wiktor Trybulki, 
Starosta 
Lęborski, 
Starostwo 
Powiatowe 
Lębork 

 
Obszary Strategicznej Interwencji: 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, 
Malbork; 

Obszary Strategicznej Interwencji: Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork; Lębork 

nieuwzględniona OSI określone zostały w SRWP 
2020OSI nie mogą wykraczać poza 
ramy określone w SRWP 2020. 

206.  
Leszek 
Sarnowski 

22 

Na Szlaku Zamków Gotyckich znajdują 
się jeziora (min. J.Balewskie, 
J.Rozlewisko,J.w Przezmarku, J. 
Dąbrówka),kanały (min. Kanał Juranda) i 
rzeki (Liwa, Dzierzgonka) , które 
wymagają zagospodarowania w celu 
turystycznego udostępnienia cennych 
krajobrazowo i przyrodniczo obszarów 
Dolnego Powiśla. 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Gminy, których 40 % powierzchni 
stanowią….Dolina i Delta Wisły;  
zbiorniki wodne, rzeki i kanały wraz z 
terenami przyległymi na Szlaku Zamków 
Gotyckich na Dolnym Powiślu . 

nieuwzględniona 
OSI określone zostały w SRWP 
2020OSI nie mogą wykraczać poza 
ramy określone w SRWP 2020. 

207.  
Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 

22 brak końcówki zdania 
(…)…..Degradacji walorów naturalnych 
poprzez….. 

uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 
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Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

208.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

22 brak końcówki zdania 
(…)…..Degradacji walorów naturalnych 
poprzez….. 

uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

209.  22 

Kryteria przestrzenne: 
 
Strefy uzdrowiskowe w dużym stopniu są 
obszarami cennymi krajobrazowo i 
przyrodniczo i wymagają działań ich 
chroniących i rozwijających funkcję 
turystyki uzdrowiskowej 
 

Uzupełnienie o strefy uzdrowiskowe 

niezasadna Obszary nadmorskie zawierają oba 
uzdrowiska znajdujące się w granicach 
województwa pomorskiego. 

210.  22 Dopisać w drugim myślniku Obszary nadmorskie, lasy oraz parki krajobrazowe nieuwzględniona  Oczywista omyłka redakcyjna. 

211.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

22 

Kryteria przestrzenne 
 
We wnioskach z analizy sytuacji w 
obszarze tematycznym objętym RPS, tj. w 
walorach naturalnych i kulturalnych piszę 
się także o akwenach śródlądowych i 
szlakach wodnych oraz promowaniu 
turystyki aktywnej, żeglarstwa 
śródlądowego. Na Kaszubach jest bardzo 
dużo jezior, więc warto dodać ten obszar 
do strategicznej interwencji. 

dopisać: Kaszuby oraz dopisać uszczegółowienie 
obszarów strategicznej interwencji, a w zasadzie 
przenieść je z działania 1.1.2 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

Przedsięwzięcia strategiczne  

212.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

22 

Budynki  b. torpedowni maja duży 
potencjał rozwoju atrakcyjności 
turystycznej w akwenie Zatoki Puckiej. 
Pozostawienie ich  w stanie 
niezagospodarowanym obniża walory 
krajobrazowe zatoki. 
Turystyczne udostępnianie terenów 
cennych krajobrazowo i przyrodniczo 
uzasadnia rozwój żeglugi przybrzeżnej – 
wycieczkowej i w ramach zintegrowanego 

1. Odbudowa budynków b. „torpedowni” w 
Zatoce Puckiej – i ich rewitalizacja. 
2. Rozwój połączeń morskich miejscowości 
nadmorskich. 
 

nieuwzględniona 
 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego na weryfikację 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
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systemu transportu publicznego 
(„tramwaje wodne”). 

213.  

Waldemar 
Jaroszewicz, 
Józef 
Grochowicz – 
Ośrodek Myśli 
Morskiej 
Katolickiego 
stowarzyszenia 
„Civitas 
Christiana”; 
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

 

22 
Dopisać  
 
 

Stworzenie z gminami nadmorskimi programu 
uaktywnienia obszarów nadmorskich poprzez 
reaktywację znaczenia małych portów i przystani 
morskich dla obszarów cennych krajobrazowo -
odtworzenie infrastruktury turystycznej, która 
połączy miejscowości nadmorskie i przyczyni się 
do włączenia naszego województwa w system 
turystyki łączącej obszar państw nadbałtyckich .  
 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

214.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

22 dopisać 
Strategiczne przedsięwzięcia: 
- Budowa ciągów pieszo – rowerowych 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

215.   
W Przedsięwzięciach strategicznych należy 
wpisać projekt Nowej Opery w Gdańsku. 

 
częściowo 
uwzględniona  

Uwzględniona jako potrncjalne 
przedsięwzięcie strategiczne 

216.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

26 Dodać: Działanie 2.1.4 

Stworzenie wspólnej promocji pomorskich 
podmiotów w zakresie  przemysłu spotkań. 
Wskaźniki monitorowania: liczba spotkań 
biznesowych, liczba osób biorących w nich udział, 
wydatki uczestników. 
Kluczowi Partnerzy: hotelarze, największe obiekty 
konferencyjno-widowiskowe w regionie– źródła 
finansowania RPO. Realizacja: GOT/GCB 

niezasadna 
Kwestia promocji została ujęta w 
działaniu 3.1.2. 

217.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

18, 
26 

Uzupełnić zapis: Zbudowanie całorocznej 
, kompleksowej oferty 

Dopisać:   ……turystycznej i kulturalnej nieuwzględniona 
Proponowany zapis wynika z nazwy 
RPS. 

Wskaźniki 
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PRIORYTET 2.1  

218.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

23 
Uzupełnienie zapisu  
 
(…) ….. Pas nadmorski…. 

Konieczne wydaje się określenie zmienionego 
profilu funkcji turystycznych w obszarze 
nadmorskim  
 

nieuwzględniona 
 

Brak propozycji zapisu. 

219.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

23 
Uzupełnienie zapisu  
 
(…) ….. Pas nadmorski…. 

Konieczne wydaje się określenie zmienionego 
profilu funkcji turystycznych w obszarze 
nadmorskim  
 

nieuwzględniona 
 

Brak propozycji zapisu.  

220.  23 

Priorytet 2.1  
Nowoczesne rozwiązania nie tylko 
infrastrukturalne, ale również użytkowe, 
techniczne, systemowe przyczyniają się do 
rozwoju turystyki. 
 

Dodać: „i technologiczne” 

nieuwzględniona 
 

Nowoczesna infrastruktura uwzględnia 
technologie. 
 
Zapisy w pełni określają założenia 
realizacji Priorytetu 2.1.  

221.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

23 

Priorytet 2.1 
 
Zapis umożliwi  tworzenie spójnej sieci 
połączeń wodnych na naszym terenie oraz 
możliwość inwestowania w mariny w 
obszarze Zatoki Puckiej 

dopisać w 9 wersie (…) jest pas nadmorski oraz 
tereny zalesione parków krajobrazowych” 

nieuwzględniono Ten fragment tekstu odnosi się 
wyłącznie do działania 2.1.3.  

222.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

23 
Lasy także są obszarem cennym 
krajobrazowo i przyrodniczo, który należy 
chronić ale również promować. 

Wnioskujemy o wykreślenie w szóstym wersie słów 
 „oraz pokrewnymi tematycznie uczelniami 
wyższymi”  
 
oraz dopisanie w 9 wersie (…) jest pas nadmorski 
oraz tereny zalesione parków krajobrazowych” 
 

częściowo 
uwzględniona  

 
Usunięto zapis dotyczący uczelni 
wyższych. Natomiast trzeci akapit 
stricte dotyczy działania 2.1.3. 
 

Wskaźniki monitorowania 

223.  

Wojciech 
Szczurek-
Prezydent 
Miasta Gdyni  

23 

 
Atrakcyjne obiekty kulturalne w 
województwie potrzebują również 
doposażenia, by pełniej przysłużyć się 
społeczeństwu. 
 

Wskaźniki monitorowania: 
Wskaźniki produktu/rezultatu: 
- Liczba nowo wybudowanych, doposażonych lub 
zmodernizowanych obiektów turystycznych lub 
kulturalnych (szt.). 

niezasadna 
Propozycja mieści się w ramach 
wskaźnika zapisanego w projekcie. 

Kluczowi partnerzy 
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224.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

23 Dopisać w kluczowych partnerach  
Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Wprowadzono zapis dotyczący LGR. 

225.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

23 
Propozycja uwzględnienia wśród 
kluczowych partnerów  

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Gdańsku oraz Pomorskiego Zarządu Parków 
Krajobrazowych w Słupsku. 

częściowo  
uwzględniona 

W zakresie RLP uwzględniamy, 
natomiast PZPK uwzględniamy 
poprzez rozszerzenie zapisu „JST i ich 
jednostki organizacyjne”.  
 

226.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

23 Dopisać w kluczowych partnerach  
Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Wprowadzono zapis dotyczący LGR. 

227.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

23 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 
5. Organizacje pozarządowe; 
6. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP). 
7. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  

228.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

23 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 
5. Organizacje pozarządowe; 
6. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP). 
7. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  
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229.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

23 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 
5. Organizacje pozarządowe; 
6. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP). 
7. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  

230.  

Grażyna Wera – 
Malatyńska 
LGD „Sandry 
Brdy”, LGR 
„Morenka” 

23 Dopisać w kluczowych partnerach - LGD i LGR uwzględniona  

Źródła finansowania i instrumenty realizacyjne  

231.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

23 

Dopisać (Z uwagi na fakt, iż KE zachęca 
do realizacji RLKS oferując wyższy 
poziom współfinansowania ze środków 
UE dla działań wdrażanych z 
wykorzystaniem podejścia RLKS, 
wykorzystanie tego instrumentu 
przysporzy rzeczywistą korzyść 
społecznościom lokalnym.) 

Źródła finansowania 
i instrumenty 
realizacyjne: 
-  środki unijne (np. RPO, PROW); 
- środki publiczne krajowe (JST, rządowe); 
-  inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 

norweskie; 
- budżet SWP; 
- środki pozabudżetowe 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

232.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

23 
Wydaje się, że należałoby również 
uwzględnić środki prywatne 

 uwzględniona   

233.  
Zdzisława 
Hołubowska- 

23 
Dopisać (Z uwagi na fakt, iż KE zachęca 
do realizacji RLKS oferując wyższy 

Źródła finansowania 
i instrumenty 

nieuwzględniona 
Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
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Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

poziom współfinansowania ze środków 
UE dla działań wdrażanych z 
wykorzystaniem podejścia RLKS, 
wykorzystanie tego instrumentu 
przysporzy rzeczywistą korzyść 
społecznościom lokalnym.) 

realizacyjne: 
-  środki unijne (np. RPO, PROW); 
- środki publiczne krajowe (JST, rządowe); 
-  inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 

norweskie; 
- budżet SWP; 
- środki pozabudżetowe 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

233.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

23 

Dopisać (Z uwagi na fakt, iż KE zachęca 
do realizacji RLKS oferując wyższy 
poziom współfinansowania ze środków 
UE dla działań wdrażanych z 
wykorzystaniem podejścia RLKS, 
wykorzystanie tego instrumentu 
przysporzy rzeczywistą korzyść 
społecznościom lokalnym.) 

Źródła finansowania 
i instrumenty 
realizacyjne: 
-  środki unijne (np. RPO, PROW); 
- środki publiczne krajowe (JST, rządowe); 
-  inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 

norweskie; 
- budżet SWP; 
- środki pozabudżetowe 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
(RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

DZIAŁANIE 2.1.1 
       

Zakres interwencji 

234.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

24 

Zakres interwencji 
 
Czy gmina wiejska jest terenem 
pozamiejskim? 
 

Wymaga uszczegółowienia niezasadna  
Gmina wiejska jest terenem 
pozamiejskim. 

       
Kryteria strategiczne 

235.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

24 
Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 
 

projekty realizowane w ramach trójsektorowego 
partnerstwa i oddolnego podejścia CLLD 

nieuwzględniona 
Horyzontalne kryteria strategiczne 
określa SRWP 2020. 

236.  
Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub

24 
Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 
 

projekty realizowane w ramach trójsektorowego 
partnerstwa i oddolnego podejścia CLLD 

nieuwzględniona 
Horyzontalne kryteria strategiczne 
określa SRWP 2020. 
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ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

237.  

Ryszard 
Popowski- 
PSOUU-Kolo w 
Gdańsku 

24 
Takie działanie powinno być 
obligatoryjne. 

ze szczególnym uwzględnieniem  specyficznych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

uwzględniona  

Kryteria przestrzenne 

238.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

24 

Korekta zapisu wynika w związku z 
kontynuacją budowy i rozbudowy ścieżek 
min. rowerowych  Szlaku Zamków 
Gotyckich na Dolnym Powiślu. 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Obszary o wysokim potencjale turystyczno – 
rekreacyjnym środowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork, Słupsk, 
Szlak Zamków Gotyckich na Dolnym Powiślu. 

nieuwzględniona  

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

239.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
nowym Dworze 
Gdańskim 

24 Dopisać  

Obszary Strategicznej Interwencji: 
- obszary o wysokim potencjale turystyczno – 
rekreacyjnym środowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 
- Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork, Słupsk; 
- pas nadmorski 

niezasadne 

Obszar nadmorski mieści się w 
obszarach o wysokim potencjale 
turystyczno – rekreacyjnym środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

240.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

24 

Ze względu na powiązanie funkcjonalne i 
przestrzenne jednostek samorządu 
terytorialnego położonych w granicach 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, 
ważne jest, aby podmioty te wspólnie 
angażowały  się w projekty kulturalne i 
turystyczne. Spójna oferta kulturalno-
turystyczna OMT będzie komplementarna 
do działań przewidzianych w RPS 
Transport obejmujących m.in. 
upowszechnienie transportu publicznego. 

Wśród Obszarów Strategicznej Interwencji zamiast 
wyliczenia „Gdańsk, Gdynia, Sopot” proponuje się 
zapis „Obszar Metropolitalny Trójmiasta” 

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

241.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

24 

Pozostawić zapis tylko „obszar o wysokim 
potencjale turystyczno-rekreacyjnym 
środowiska przyrodniczego i 
kulturowego” bez wymieniania 5 M.  
Jeżeli jest wymienione 5m to należy 
wymienić także inne miejscowość o 
charakterze subregionalnym 

Dodanie Chojnice, Człuchów 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

242.  
Leszek 
Sarnowski  

24 
Korekta zapisu wynika w związku z 
kontynuacją budowy i rozbudowy ścieżek 
min. rowerowych  Szlaku Zamków 

Obszary Strategicznej Interwencji:  
Obszary o wysokim potencjale turystyczno – 
rekreacyjnym środowiska przyrodniczego i 

nieuwzględniona  
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 
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Gotyckich na Dolnym Powiślu. kulturowego; 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork, Słupsk, 
Szlak Zamków Gotyckich na Dolnym Powiślu. 

 

243.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

24 

Dopisać (Z uwagi  na obecność lokalnych 
grup działania na całym obszarze 
województwa pomorskiego oraz 
znajomość przez osoby zaangażowane w 
działalność w nich specyfiki 
poszczególnych regionów, warto 
wykorzystać lokalne strategie rozwoju 
stworzone przez LGD do zwiększenia 
możliwość rozwojowych całego 
województwa pomorskiego, ponieważ 
dotychczasowe cele LSR wdrażanych w 
latach 2007-2015  LGD dotyczyły w 
głównej mierze rozwoju turystyki i kultury 
 na obszarach nimi objętymi. 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Przestrzeń dostępna bez ograniczeń czasowych; 
2. Zgodne z Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
pomorskiego ; 
3. Zgodne z zasadami kształtowania ładu 
przestrzennego i „zasadą dobrej 
kontynuacji”; 
4. Wydłużające ofertę poza sezon letni. 
5. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

244.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

24 

Dopisać (Z uwagi  na obecność lokalnych 
grup działania na całym obszarze 
województwa pomorskiego oraz 
znajomość przez osoby zaangażowane w 
działalność w nich specyfiki 
poszczególnych regionów, warto 
wykorzystać lokalne strategie rozwoju 
stworzone przez LGD do zwiększenia 
możliwość rozwojowych całego 
województwa pomorskiego, ponieważ 
dotychczasowe cele LSR wdrażanych w 
latach 2007-2015  LGD dotyczyły w 
głównej mierze rozwoju turystyki i kultury 
 na obszarach nimi objętymi. 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Przestrzeń dostępna bez ograniczeń czasowych; 
2. Zgodne z Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
pomorskiego ; 
3. Zgodne z zasadami kształtowania ładu 
przestrzennego i „zasadą dobrej 
kontynuacji”; 
4. Wydłużające ofertę poza sezon letni. 
5. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

245.  

Sławomir 
Ziemianowicz- 
Subregion 
Słupski 

24 

Z uwagi na potrzebę funkcjonalnego 
zagospodarowania ponadlokalnych tras 
turystycznych na tym odcinku, w tym tras 
kajakowych, rowerowych, innych) 

przy opisie „Kryteria przestrzenne” zamiast słowa 
„Słupsk” wprowadzić „Słupsk-Ustka” 

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

246.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

24 

Dopisać (Z uwagi  na obecność lokalnych 
grup działania na całym obszarze 
województwa pomorskiego oraz 
znajomość przez osoby zaangażowane w 
działalność w nich specyfiki 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Przestrzeń dostępna bez ograniczeń czasowych; 
2. Zgodne z Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
pomorskiego ; 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
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poszczególnych regionów, warto 
wykorzystać lokalne strategie rozwoju 
stworzone przez LGD do zwiększenia 
możliwość rozwojowych całego 
województwa pomorskiego, ponieważ 
dotychczasowe cele LSR wdrażanych w 
latach 2007-2015  LGD dotyczyły w 
głównej mierze rozwoju turystyki i kultury 
 na obszarach nimi objętymi. 

3. Zgodne z zasadami kształtowania ładu 
przestrzennego i „zasadą dobrej 
kontynuacji”; 
4. Wydłużające ofertę poza sezon letni. 
5. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

247.  23 

Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, 
wielokulturowości związanej z 
zamieszkiwaniem przez różne mniejszości 
narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy 
kulturalne (jak wspomniane wyżej 
Lęborskie Dni Jakubowe), dbające o 
odrestaurowanie dawnej świetności – 
rewitalizacja centrum Lęborka 
(odtworzenie przedwojennej zabudowy 
wokół Placu Pokoju, zabudowa 
nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego 
miasta, działania Muzeum w Lęborku oraz 
Hufca Przedniego Wójtostwa Lębork 
działającego przy Lęborskim Bractwie 
Historycznym, popularyzującego kulturę 
rycerzy epoki średniowiecza. 
 

Kryteria przestrzenne Obszary Strategicznej 
Interwencji: 
− obszary o wysokim potencjale turystyczno-
rekreacyjnym środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 
− Gdańsk, Gdynia, Sopot, Malbork, Słupsk; 
Lębork  
 

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

248.  23 

 
Działanie 2.1.1 skierowane jest na 
kreowanie powszechnie dostępnej 
przestrzeni- pominięcie ścisłego 
„zaplecza” Trójmiasta, w którym część 
mieszkańców spędza wolny czas jest 
niewłaściwe 

Obszary Strategicznej Interwencji: 
rozszerzenie zakresu obszaru Strategicznej 
Interwencji do Obszaru Metropolitalnego 
 
 
 

nieuwzględniona 

Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

249.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

23 
 
Działanie 2.1.1 skierowane jest na 
kreowanie powszechnie dostępnej 

 
Obszary Strategicznej Interwencji: 
rozszerzenie zakresu obszaru Strategicznej 

nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
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przestrzeni- pominięcie ścisłego 
„zaplecza” Trójmiasta, w którym część 
mieszkańców spędza wolny czas jest 
niewłaściwe 
 

Interwencji do Obszaru Metropolitalnego  

250.  

Piotr Lizakowski 
– Starosta 
Kościerski, 
Starostwo 
Powiatowe w 
Kościerzynie 

24 
W Obszarach Strategicznej Interwencji 
przy wymienianiu miast dodać: 
Kościerzyna 

Po raz kolejny w dokumencie jest mowa tylko o 
aglomeracji trójmiejskiej i dużych miastach.  Biorąc 
pod uwagę obszary o wysokim potencjale 
turystyczno – rekreacyjnym środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, jak najbardziej 
uzasadnionym jest wpisanie Kościerzyny. 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

251.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

24 

Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, 
wielokulturowości związanej z 
zamieszkiwaniem przez różne mniejszości 
narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy 
kulturalne (jak wspomniane wyżej 
Lęborskie Dni Jakubowe), dbające o 
odrestaurowanie dawnej świetności – 
rewitalizacja centrum Lęborka 
(odtworzenie przedwojennej zabudowy 
wokół Placu Pokoju, zabudowa 
nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego 
miasta, działania Muzeum w Lęborku oraz 
Hufca Przedniego Wójtostwa Lębork 
działającego przy Lęborskim Bractwie 
Historycznym, popularyzującego kulturę 
rycerzy epoki średniowiecza 

dodać: Lębork 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
 

Przedsięwzięcia strategiczne 

252.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

24 

W 2012r. zakończono realizację projektu 
partnerskiego (w skład którego wchodziły 
3 powiaty: sztumski, kwidzyński, 
malborski), w którym powstały  i zostały 
oznakowane ścieżki rowerowe (171,65 
km).  W przyszłym okresie zaplanowano 
kontynuację budowy nowych ścieżek oraz 
rozbudowę istniejących ścieżek 

Przedsięwzięcia strategiczne 
1. EuroRout R-1 
2. R10 – projektowana Euro-Velo 10; 
3. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) – 
projektowana Euro – Velo 9; 
4. „Kajakiem przez Pomorze”; 
5. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – 
etap II 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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(rowerowych, pieszych i konnych).  
Potrzebę kontynuacji widzą wszystkie 
gminy powiatu sztumskiego i 
kwidzyńskiego. Międzynarodowa trasa 
rowerowa R-1 przebiega przez trzy gminy 
powiatu kwidzyńskiego i przez  gminy  
powiatu sztumskiego. Z 21-kilometrowego 
odcinka trasy R-1 biegnącej przez teren 
Gminy Kwidzyn samorząd wybudował już 
6 kilometrów, pozostałe 15 km są w 
przygotowaniu do realizacji –jest już 
wykonana dokumentacja wraz z 
pozwoleniem na budowę, niezbędne  do 
podjęcia zadania. Realizacja tego 
przedsięwzięcia  będzie miała charakter 
zintegrowany i komplementarny do 
międzynarodowego systemu sieci tras 
rowerowych. 
 
W powiecie sztumskim i kwidzyńskim 
znajdują się stajnie, w których odbywa się 
nauka jazdy konno. Tereny jakie w/w 
powiaty posiadają sprzyjają rozwojowi 
jeździectwa,  które cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców i 
turystów. 

6. Rowerem na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
7. Nordic Walking na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich. 
8. Konno przez Pomorze. 

253.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

23 

Projekt ma charakter regionalny, 
przedsięwzięcie należałoby także 
zrealizować w ramach chojnicko-
człuchowskiego Miejskeigo Obszaru 
Funkcyjnego. 

Dodatnie,. Pkt. 5 
Budowa tras rowerowych w ramach Kaszubska 
Marszruta – etap II 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

254.  24 

Dotychczas prowadzone analizy wskazują 
zapotrzebowanie na realizację tego rodzaju 
ośrodka, stanowiącego odpowiedź na 
potrzeby aktywnego wypoczynku oraz 
samoistną atrakcję wzmacniającą potencjał 
turystyczny Województwa Pomorskiego 

W kategorii „Przedsięwzięcia strategiczne” należy 
dodać punkt 5. „Narodowe Centrum Sportów 
Motorowych i Rekreacji” 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

255.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

24 
Budowa kanału jest jednym z 
najważniejszych wyzwań z zakresu 
innowacyjnej turystyki na tym obszarze, 

powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne dotyczące rozwoju Specjalnej Strefy 
Turystycznej Żarnowiec (połączenie Jeziora 

nieuwzględniona 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
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 ma ona szerokie uzasadnienie gospodarcze 
co od lat konsekwentnie podkreślają 
samorządy z powiatów Puckiego i 
Wejherowskiego oraz zarząd Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt 
ten doskonale wpisuje się w założenia RPS 
i stanowi unikalną szansę na przestawienie 
się północnej części województwa na 
rozwój turystyczny o zupełnie nowym 
wymiarze 

Żarnowieckiego z Morzem Bałtyckim żeglownym 
szlakiem wodnym oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej w okolicach Jeziora) 

przedsięwzięcia strategicznego.  

256.  
Leszek 
Sarnowski  

24 

W 2012r. zakończono realizację projektu 
partnerskiego (w skład którego wchodziły 
3 powiaty: sztumski, kwidzyński, 
malborski), w którym powstały  i zostały 
oznakowane ścieżki rowerowe (171,65 
km).  W przyszłym okresie zaplanowano 
kontynuację budowy nowych ścieżek oraz 
rozbudowę istniejących ścieżek 
(rowerowych, pieszych i konnych).  
Potrzebę kontynuacji widzą wszystkie 
gminy powiatu sztumskiego.  
W powiecie sztumskim i kwidzyńskim 
znajdują się stajnie, w których odbywa się 
nauka jazdy konno. Tereny jakie w/w 
powiaty posiadają sprzyjają rozwojowi 
jeździectwa,  które cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców i 
turystów. 
 

5. Rowerem na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
6. Nordic Walking na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich. 
7. Konno przez Pomorze. 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

257.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

24 

Lokalna strategia rozwoju pozwala określić 
konkretne potrzeby znajdujących się na 
obszarze województwa rejonów, w 
szczególności terenów mających jeszcze 
nie wykorzystany duży potencjał 
turystyczny, który wymaga włączenia w 
przedsięwzięcia strategiczne, bo sprzyja 
rozwojowi zdrowego aktywnego stylu 
życia  i wypoczynku mieszkańców woj. 
pomorskiego  oraz stwarza ofertę 
 wypoczynku zarówno  dla turysty 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. R10 – projektowana Euro-Velo 10; 
2. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) – 
projektowana Euro-Velo 9; 
3. „Kajakiem przez Pomorze”; 
4. „Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej”- etap 
II. 
5. Przedsięwzięcia strategiczne określone w 
ramach Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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indywidualnego jak  i zorganizowanej 
 grupy 

258.  

Wiesława 
Karczewska – 
Gmina Miasta 
Władysławowa 

24 
Rozszerzenie działania o przedsięwzięcia 
strategiczne  

1. połaczenie Pętli Żuławskiej z 
pierścieniem Zatoki Puckiej ( wodne 
połaczenie portów morskich)  

2. budowa kładek edukacyjnych i 
pomostów na Zatoce Puckiej  

3. budowa promenady nadmorskiej  

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

259.  

Gminy Powiatu 
Puckiego : 
Kosakowo, 
Puck, Krokowa, 
Gmina Miasto 
Puck, Gmina 
Miasto 
Władysławowo, 
Gmina Miasto 
Jastarnia, Gmina 
Miasto Hel 

 

24 
Rozszerzenie działania o 
przedsięwzięciestrategiczne 

 
połaczenie Pętli Żuławskiej z pierścieniem 
Zatoki Puckiej –umozliwi tworzenie spójnej 
sieci połączeń wodnych na naszym terenie 
oraz możliwość inwestowania w mariny w 
obszarze Zatoki Puckiej 
 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

260.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

24 

Lokalna strategia rozwoju pozwala określić 
konkretne potrzeby znajdujących się na 
obszarze województwa rejonów, w 
szczególności terenów mających jeszcze 
nie wykorzystany duży potencjał 
turystyczny, który wymaga włączenia w 
przedsięwzięcia strategiczne, bo sprzyja 
rozwojowi zdrowego aktywnego stylu 
życia  i wypoczynku mieszkańców woj. 
pomorskiego  oraz stwarza ofertę 
 wypoczynku zarówno  dla turysty 
indywidualnego jak  i zorganizowanej 
 grupy 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. R10 – projektowana Euro-Velo 10; 
2. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) – 
projektowana Euro-Velo 9; 
3. „Kajakiem przez Pomorze”; 
4. „Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej”- etap 
II. 
5. Przedsięwzięcia strategiczne określone w 
ramach Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

261.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 

24 

Lokalna strategia rozwoju pozwala określić 
konkretne potrzeby znajdujących się na 
obszarze województwa rejonów, w 
szczególności terenów mających jeszcze 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. R10 – projektowana Euro-Velo 10; 
2. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) – 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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Leader nie wykorzystany duży potencjał 
turystyczny, który wymaga włączenia w 
przedsięwzięcia strategiczne, bo sprzyja 
rozwojowi zdrowego aktywnego stylu 
życia  i wypoczynku mieszkańców woj. 
pomorskiego  oraz stwarza ofertę 
 wypoczynku zarówno  dla turysty 
indywidualnego jak  i zorganizowanej 
 grupy 

projektowana Euro-Velo 9; 
3. „Kajakiem przez Pomorze”; 
4. „Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej”- etap 
II. 
5. Przedsięwzięcia strategiczne określone w 
ramach Lokalnych Strategii Rozwoju 

 

262.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

24 

Pas nadmorski  jest główną destynacją 
turystyczną i wymaga  rozwoju tras 
dojazdowych „do morza”, chroniących 
tereny cenne i wrażliwe  przyrodniczo 
przed  pojazdami mechanicznymi. 
Jednoczesnie, walory przyrodnicze 
terenów przylegających do obszaru 
metropolitalnego sa atrakcyjnym terenem 
rekreacyjnym dla mieszkańców Trójmiasta. 
 

a) Rozwinąć wpisane (4) cele, np. zamiast: 
„Kajakiem przez Pomorze” – „Szlak 
turystyczny „Kajakiem przez Pomorze” 

Proponuje się wpisać pkt. 5.  Poprawa dostępności 
atrakcyjnych przestrzeni w  pasie nadmorskim i w 
sąsiedztwie OMT. 
 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

263.  23 

Obecnie na terenie wielu gmin 
prowadzone są liczne inwestycje 
poprawiające stan dróg rowerowych. 
Przeznaczenie niewielkich środków 
wsparcia na połączenie tych już 
istniejących dróg rowerowych z 
Europejską Trasą Euro-Velo 10 przyczyni 
się do wzrostu zainteresowania tymi 
terenami przez cyklistów, a zarazem do 
wzmocnienia potencjału turystycznego 
tych terenów. 

Przedsięwzięcia strategiczne: 
dodanie do listy przedsięwzięć strategicznych 
pozycji – połączenie istniejących ścieżek 
rowerowych na terenie Obszaru Metropolitalnego 
z trasami Europejskimi 

nieuwzględniona 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

264.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

23  
Obecnie na terenie wielu gmin 
prowadzone są liczne inwestycje 
poprawiające stan dróg rowerowych. 
Przeznaczenie niewielkich środków 
wsparcia na połączenie tych już 
istniejących dróg rowerowych z 
Europejską Trasą Euro-Velo 10 przyczyni 
się do wzrostu zainteresowania tymi 
terenami przez cyklistów, a zarazem do 

Przedsięwzięcia strategiczne: 
dodanie do listy przedsięwzięć strategicznych 
pozycji – połączenie istniejących ścieżek 
rowerowych na terenie Obszaru Metropolitalnego 
z trasami Europejskimi 
 

nieuwzględniona  
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
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wzmocnienia potencjału turystycznego 
tych terenów. 

265.  23 
Przedsięwzięcia strategiczne, należy dodać: 
 

5. „Pomorska Droga św. Jakuba” 
Powstanie tras rowerowych oraz pieszo-
rowerowych: 
•Pomorska Droga św. Jakuba – budowa 
infrastruktury dla turysty pieszego, rowerowego na 
trasie szlaku 
Rozwój turystyki wodnej: 
•Rozwój turystyki wodnej Doliny Rzeki Łeby, 
przystanie kajakowe, regulacja linii brzegowej 
Powstanie obiektów atrakcyjnych turystycznie: 
•Budowa i oznakowanie ścieżek narciarskich, 
ścieżek do Nordic Walking – Park Chrobrego 
•Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – 
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

266.  23 

Przedsięwzięcia strategiczne: należy 
dodać….  
 
Budowa kanału jest jednym z 
najważniejszych wyzwań z zakresu 
innowacyjnej turystyki na tym obszarze, 
ma ona szerokie uzasadnienie gospodarcze 
co od lat konsekwentnie podkreślają 
samorządy z powiatów puckiego i 
wejherowskiego oraz zarząd Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt 
ten doskonale wpisuje się w założenia RPS 
i stanowi unikalną szansę na przestawienie 
się tej części województwa na rozwój 
turystyczny o zupełnie nowym wymiarze. 
Działanie to może być też 
komplementarne z planowanymi tu 
dużymi inwestycjami z zakresu energetyki. 
.  

…..te dotyczące rozwoju Specjalnej Strefy 
Turystycznej Żarnowiec (połączenie Jeziora 
Żarnowieckiego z Morzem Bałtyckim żeglownym 
szlakiem wodnym oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej w okolicach Jeziora) 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

267.  23 Plaża ta jest miejscem wypoczynku w 
sezonie letnim zarówno mieszkańców gm. 
Kosakowo jak też Rumi, Redy oraz 
północnych dzielnic m. Gdynia. 
Jest to jedno z ważniejszych przedsięwzięć 

Wnioskujemy o dopisanie zapisu umożliwiającego 
finansowanie lub współfinansowanie refulacji plaży 
w Rewie. 
 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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służących zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej gminy.  
 

268.  23 
Przedsięwzięcia strategiczne: 
Punkt  4: Połączenie „Pętli Żuławskiej” z 
„Pierścieniem Zatoki Puckiej” 

Zapis umożliwi  tworzenie spójnej sieci połączeń 
wodnych na naszym terenie oraz możliwość 
inwestowania w mariny w obszarze Zatoki Puckiej 

nieuwzględniona 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 
 

269.  

Komisja 
Strategii 
Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 
SWP 

24 

Wniosek o wpisanie budowy 
kompleksowego szlaku turystycznego ( 
drogowo-rowerowego) na pojezierzu 
kaszubskim  

kompleksowy szlak turystyczny ( drogowo-
rowerowego) na pojezierzu kaszubskim 

nieuwzględniona 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

270.  24 

Przedsięwzięcia strategiczne 
 
które także są obszarem cennym 
krajobrazowo i przyrodniczo, który należy 
chronić ale również promować. 

Dopisać: 
Połączenie „Pętli Żuławskiej” z „Pierścieniem 
Zatoki Puckiej” 

nieuwzględniona 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

271.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

24 Przedsięwzięcia strategiczne 

Dodać nowy punkt : 
5.połączenie „Pętli Żuławskiej” z „Pierścieniem  
Zatoki Puckiej” - umożliwi  tworzenie spójnej sieci 
połączeń wodnych na naszym terenie oraz 
możliwość inwestowania w mariny w obszarze 
Zatoki Puckiej. 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

DZIAŁANIE 2.1.2 
       

Zakres interwencji 

272.  
Ryszard 

25 Wprawdzie można uznać, że osoby z możliwość dedykowania oferty różnym grupom 
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niepełnosprawnościa mieszczą się w 
pojęciu różnych grup, jednak nie jest to 
jednoznaczne. Taki akcent obliguje do 
uważnego planowania. 

odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

uwzględniona 

273.  

Popowski- 
PSOUU-Kolo w 
Gdańsku 

25 
brak dalszego ciągu zdania 
Rozwój nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań uwzględniających 

 
uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

274.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
nowym Dworze 
Gdańskim 

25 
Niedokończone zdanie 
Rozwój nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań uwzględniających 

 

uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

275.  

Wojciech 
Szczurek-
Prezydent 
Miasta Gdyni 

25 

Zakres interwencji (typy przedsięwzięć): 
- budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym; 
- rozwój nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, uwzględniających możliwość 
dedykowania oferty różnym grupom 
odbiorców; 
 

Zakres interwencji (typy przedsięwzięć): 
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
kultury o znaczeniu ponadregionalnym; 
- rozwój nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, uwzględniających możliwość 
dedykowania oferty różnym grupom odbiorców; 
- rozwój nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, uwzględniających doposażenie 
centrów nauki 

nieuwzględniona 
Zakres interwencji wykracza poza cele 
RPS AKT.  

276.  

Wojciech 
Szczurek- 
Prezydent 
Miasta Gdyni 

25 

 
Podstawowym założeniem programu jest 
rozwój branży turystycznej poprzez 
ukształtowanie nowej, wysokiej jakości, 
atrakcyjnej i adekwatnej do współczesnych 
potrzeb oferty czasu wolnego, skierowanej 
zarówno do turystów jak i mieszkańców 
województwa pomorskiego, która 
przyczyni się do wydłużenia sezonu 
turystycznego. Osiągnięcie tego celu nie 
będzie możliwe bez inwestycji w 
infrastrukturę obiektów turystycznych. 

Zakres interwencji (typy przedsięwzięć): 
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
kultury o znaczeniu ponadregionalnym 
 

niezasadna  Proponowany zapis istnieje. 

277.  

Wojciech 
Szczurek- 
Prezydent 
Miasta Gdyni 

25 Przedsięwzięcia strategiczne: - 
Przedsięwzięcia strategiczne: 
Przebudowa i rozbudowa Akwarium Gdyńskiego 
w Gdyni 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

278.  
Wojciech 
Szczurek- 
Prezydent 

24 Przedsięwzięcia strategiczne:  Budowa Forum Kultury w Gdyni. nieuwzględniona 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
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Miasta Gdyni przedsięwzięcia strategicznego. 

279.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

25 
Zakres interwencji: Trzeba uzupełnić treść 
zapisu „rozwój nowoczesnych…. 
uwzględniających….” 

 uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

280.  25 

Zakres interwencji 
 
Treść typu przedsięwzięcia niedokończona 
lub niewłaściwie zapisana 
 

Trzeba uzupełnić treść zapisu „rozwój 
nowoczesnych…. uwzględniających….” 
 

uwzględniona Oczywista omyłka redakcyjna. 

281.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 
 

25 
Przedsięwzięcia strategiczne 
 
 

Dodać: 
1) Nowa siedziba Opery Bałtyckiej 

częściowo 
uwzględniona  

Uwzględniona jako potrncjalne 
przedsięwzięcie strategiczne. 

Kryteria strategiczne 
       

Kryteria przestrzenne 

282.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

25 

Proponowane rozwiązania, to przykłady 
działań, które mogą przyczynić się do 
polepszenia poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców i turystów oraz 
zwiększyć poziom atrakcyjności regionu 
poza sezonem. Rozwiązania te oparte są w 
dużej mierze na realizowanych już 
projektach zagranicą. 
 

Obszary strategicznej interwencji 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk Malbork, 
subregiony 
 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie. 

283.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

24  
Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, 
wielokulturowości związanej z 
zamieszkiwaniem przez różne mniejszości 
narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy 
kulturalne (jak wspomniane wyżej 
Lęborskie Dni Jakubowe), dbające o 
odrestaurowanie dawnej świetności – 
rewitalizacja centrum Lęborka 

Obszary Strategicznej Interwencji: 
−Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork; 
Lębork 
 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
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(odtworzenie przedwojennej zabudowy 
wokół Placu Pokoju, zabudowa 
nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego 
miasta, działania Muzeum w Lęborku oraz 
Hufca Przedniego Wójtostwa Lębork 
działającego przy Lęborskim Bractwie 
Historycznym, popularyzującego kulturę 
rycerzy epoki średniowiecza. 
 
Lębork / Powiat Lęborski posiada tereny i  
nieruchomości mogące pełnić centra 
turystyczno-kulturalne, jednakże wymagać 
to będzie prestiżowych inwestycji 
wzbogacających atrakcyjność 
 

284.  24 

 
Warto uatrakcyjniać nie tylko miasta ale 
również ich przedsionki jakim jest m.in. 
teren Gminy Szemud, która stanowi 
swego rodzaju wizytówkę. 

Kryteria przestrzenne:  
-Wnioskuje się o dopisanie do wymienionych 
miast,  gminy bezpośrednio sąsiadujące, 
wzbogacające atrakcyjność, stanowiące ich 
wizytówkę i zaplecze 
 
- należy rozszerzyć o obszary o wysokim 
potencjale atrakcyjności turystycznej 
 

nieuwzględniona Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  

285.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

25 

Obszary strategicznej interwencji 
 
Lębork  jako miasto o bogatej tradycji i 
dziedzictwie historycznym, 
wielokulturowości związanej z 
zamieszkiwaniem przez różne mniejszości 
narodowe, etniczne oraz rdzennych 
Kaszubów,  organizujące duże imprezy 
kulturalne (jak wspomniane wyżej 
Lęborskie Dni Jakubowe), dbające o 
odrestaurowanie dawnej świetności – 
rewitalizacja centrum Lęborka 
(odtworzenie przedwojennej zabudowy 
wokół Placu Pokoju, zabudowa 

dodać: Lębork nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone przez 
SRWP 2020, zapisy RPS mogą jedynie 
stanowić ich uszczegółowienie.  
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nawiązująca do przedwojennego stylu 
neoklasycystycznego), rewitalizacja murów 
obronnych wokół średniowiecznego 
miasta, działania Muzeum w Lęborku oraz 
Hufca Przedniego Wójtostwa Lębork 
działającego przy Lęborskim Bractwie 
Historycznym, popularyzującego kulturę 
rycerzy epoki średniowiecza 

Przedsięwzięcia strategiczne 

286.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

25 

Proponowane rozwiązania, to przykłady 
działań, które mogą przyczynić się do 
polepszenia poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców i turystów oraz 
zwiększyć poziom atrakcyjności regionu 
poza sezonem. Rozwiązania te oparte są w 
dużej mierze na realizowanych już 
projektach zagranicą. 

Przedsięwzięcia strategiczne 
Budowa subregionalnych centrów poznawczych 
 
 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

287.  

Maciej 
Kobyliński-
Prezydent 
Miasta Słupsk 

25 

Dopisać 
 
Obie inwestycje maja charakter 
ponadregionalny – w MPŚ znajduje się 
największy na świecie zbiór dziel 
Witkacego oraz odbywają się 
międzynarodowe konferencje naukowe 
dot. twórczości Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, które gromadzą dziesiątki 
naukowców i znawców Witkacego z całej 
Europy m.in. 1999 r. - Międzynarodowa 
sesja naukowa „Witkacy. Rozważania w 60 
rocznicę śmierci” czy 2009 r. - 
międzynarodowa konferencja naukowa 
„Witkacy: bliski czy daleki?” 
 
Organizowane przez i przy współudziale 
Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica 
festiwale (np. Festiwal Pianistyki Polskiej, 
Festiwal Kultury Wschodu i Zachodu 
Mundus Orientalis) maja charakter 
ogólnopolski. Sama orkiestra nagrała 
ponad 25 płyt i stale koncertuje nie tylko 

-rozbudowa siedziby Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku – adaptacja dwóch 
spichlerzy na potrzeby muzeum (szacunkowa 
wartość: ok. 40 mln zł) 
- budowa Filharmonii w Słupsku - siedziby 
Filharmonii Sinfonia Baltica (szacunkowa wartość: 
ok. 50 mln zł) 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
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w Polsce ale i całej Europie oraz jest 
zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. W 
tym roku Filharmonia obchodzi 35-lecie 
działalności, zaś Bohdan Jarmołowicz – 
20-lecie pracy jako jej dyrektor naczelny i 
25-lecie jako dyrektor artystyczny. Budowa 
nowoczesnej siedziby filharmonii wraz z 
sala koncertową nada należnego prestiżu 
instytucji od dziesiątek lat promującej 
Miasto Słupsk oraz całe województwo. 
 

288.  25 

Planowany kompleks obiektów 
kulturalnych „Forum Morskie w Gdyni”  
ma walor prestiżowej inwestycji 
wzbogacającej atrakcyjność regionu. 

„Forum Morskie w Gdyni”. 
 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

289.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
  

Przedsięwzięcia strategiczne 
 
Zapis umożliwi  tworzenie spójnej sieci 
połączeń wodnych na naszym terenie oraz 
możliwość inwestowania w mariny w 
obszarze Zatoki Puckiej 

Dopisać: 
Połączenie „Pętli Żuławskiej” z „Pierścieniem 
Zatoki Puckiej” 

nieuwzględniono Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

DZIAŁANIE 2.1.3 

       
Zakres interwencji 

290.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

25 

Zmiana oddająca pełniej ideę zapisu i 
przesłanek  
 
(…) …  oferta pozasezonowa, akcentująca 
regionalizm i tradycje nadmorskiej 
lokalizacji; 

oferta całoroczna, akcentująca regionalizm i 
tradycje nadmorskiej lokalizacji; 

uwzględniona 
 

 

291.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

25 

Uzupełnić. 
Pas nadmorski jako miejsce aktywnego 
wypoczynku wymaga szerszych działań niż 
zaproponowane w dokumencie 

Działanie 2.1.3: Zakres interwencji (typy 
przedsięwzięć): przedsięwzięcia o charakterze 
uzdrowiskowym, wellness&spa oraz sportowo - 
rekreacyjne 

uwzględniona  

292.  
Ewa Dąbska 
Starostwo 

25 dopisać 
Zakres interwencji: 
Rewitalizacja pasa nadmorskiego Zatoki Gdańskiej 

niezasadna Pojęcie nieadekwatne do zakresu 
interwencji.  
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Powiatowe w 
nowym Dworze 
Gdańskim 

 
 

Zatoka Gdańska jest objeta OSI.   

293.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

25 
Brak zapisów dot. oferty kulturalnej, 
przedsięwzięć kulturalnych 

 

niezasadna Takie zapisy znajdują się w priorytecie 
1.1. 

294.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

25 
Konieczne doprecyzowanie i uzupełnienie 
zapisów. 

-  rozbudowa obiektów, służących rozwojowi 
turystyki, sportów i rekreacji morskiej – w tym 
portów i przystani morskich,  marin, pomostów, 
nadmorskich tras spacerowych i  szlaków 
rowerowych, kąpielisk, plaż, nadwodnych i 
podwodnych parków;  
- Usuwanie obiektów degradujących nadmorski 
krajobraz;  
- Wspieranie rozwoju produkcji i wypożyczalni 
sprzętu do aktywnej turystyki , sportów i  rekreacji 
morskiej; 
- Wspieranie rozwoju morskiego transportu 
publicznego, łączącego miejscowości nadmorskie. 
 

nieuwzględniona Proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe. 

295.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

25 

Zmiana oddająca pełniej ideę zapisu i 
przesłanek  
 
(…) …  oferta pozasezonowa, akcentująca 
regionalizm i tradycje nadmorskiej 
lokalizacji; 

oferta całoroczna, akcentująca regionalizm i 
tradycje nadmorskiej lokalizacji; 

uwzględniona 
 

 

296.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

25 

Pas nadmorski jako miejsce aktywnego 
wypoczynku wymaga szerszych działań niż 
zaproponowane w dokumencie 
 

Dodać: przedsięwzięcia o charakterze 
uzdrowiskowym, wellness&spa oraz sportowo - 
rekreacyjnym 

uwzględniona 

 

Kryteria strategiczne 

297.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 

25 
Działania zawarte w LSR mają także na 
uwadze zaangażowanie lokalnej 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Oferta całoroczna; 

nieuwzględniona 
Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
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Dorzecze Słupi społeczności w tworzenie produktów 
turystycznych, a co za tym idzie także 
dbanie o dobrą funkcjonalność obszaru. 
Wykorzystanie potencjału ludzkiego w 
tym względzie ma duże znaczenie dla 
rozwoju całego województwa 

2. Rozwiązania pozytywnie oddziaływujące na 
przyrodę. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

obszarów miejskich.  
 

298.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

25 

Działania zawarte w LSR mają także na 
uwadze zaangażowanie lokalnej 
społeczności w tworzenie produktów 
turystycznych, a co za tym idzie także 
dbanie o dobrą funkcjonalność obszaru. 
Wykorzystanie potencjału ludzkiego w 
tym względzie ma duże znaczenie dla 
rozwoju całego województwa 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Oferta całoroczna; 
2. Rozwiązania pozytywnie oddziaływujące na 
przyrodę. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

299.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

25 

Działania zawarte w LSR mają także na 
uwadze zaangażowanie lokalnej 
społeczności w tworzenie produktów 
turystycznych, a co za tym idzie także 
dbanie o dobrą funkcjonalność obszaru. 
Wykorzystanie potencjału ludzkiego w 
tym względzie ma duże znaczenie dla 
rozwoju całego województwa 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Oferta całoroczna; 
2. Rozwiązania pozytywnie oddziaływujące na 
przyrodę. 
3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

Kryteria przestrzenne 

300.  
Jerzy Włudzik-
Wójt Gminy 
Kosakowo 

26 

Plaża w Rewie jest miejscem wypoczynku i 
turystyki w sezonie letnim mieszkańców 
północnych dzielnic Gdyni, Rumi, 
Redy,Kosakowa, Pucka . Zwiększy to 
atrakcyjność turystyczną regionu. 
Uszczegółowienie Obszarów Strategicznej 
Interwencji: 

umieszczenie zapisu: refulacja plaży w Rewie niezasadna 
Plaża w Rewie mieści się w OSI.  
 

Przedsięwzięcia strategiczne 

301.  
Mikołaj Orzeł-
Urząd Gminy 
Gniewino 

26 

Powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne dotyczące rozwoju Specjalnej 
Strefy Turystycznej Żarnowiec (połączenie 
Jeziora Żarnowieckiego z Morzem 
Bałtyckim żeglownym szlakiem wodnym 
oraz rozwój infrastruktury turystycznej w 
okolicach Jeziora).Budowa kanału jest 
jednym z najważniejszych wyzwań z 
zakresu innowacyjnej turystyki na tym 

Specjalna Strefa Turystyczna Żarnowiec  nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

obszarze, ma ona szerokie uzasadnienie 
gospodarcze co od lat konsekwentnie 
podkreślają samorządy z powiatów 
puckiego i wejherowskiego oraz zarząd 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Projekt ten doskonale 
wpisuje się w założenia RPS i stanowi 
unikalną szansę na przestawienie się tej 
części województwa na rozwój turystyczny 
o zupełnie nowym wymiarze. Działanie to 
może być też komplementarne z 
planowanymi tu dużymi inwestycjami z 
zakresu energetyki 

302.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

 

Działanie „Kreowanie powszechnie 
dostępnej przestrzeni” 
lub działanie „Podniesienie jakości oferty 
pasa nadmorskiego” 
 
Budowa kanału jest jednym z 
najważniejszych wyzwań z zakresu 
innowacyjnej turystyki na tym obszarze, 
ma ona szerokie uzasadnienie gospodarcze 
co od lat konsekwentnie podkreślają 
samorządy z powiatów Puckiego i 
Wejherowskiego oraz zarząd Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt 
ten doskonale wpisuje się w założenia RPS 
i stanowi unikalną szansę na przestawienie 
się północnej części województwa na 
rozwój turystyczny o zupełnie nowym 
wymiarze. 

W ramach działania „Kreowanie powszechnie 
dostępnej przestrzeni” lub „Podniesienie jakości 
oferty pasa nadmorskiego” powinno zostać dodane 
przedsięwzięcie strategiczne dotyczące rozwoju 
Specjalnej Strefy Turystycznej Żarnowiec 
(połączenie Jeziora Żarnowieckiego z Morzem 
Bałtyckim żeglownym szlakiem wodnym oraz 
rozwój infrastruktury turystycznej w okolicach 
Jeziora) 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

303.  

Wojciech 
Szczurek-
Prezydent 
Miasta Gdyni 

25 
Podniesienie jakości oferty pasa 
nadmorskiego Przedsięwzięcia 
strategiczne: 

Działanie 2.1.3 Podniesienie jakości oferty pasa 
nadmorskiego Przedsięwzięcia strategiczne: 
Zintegrowana sieć połączeń lądowych i morskich 
miejscowości położonych wokół Zatoki Puckiej 

nieuwzględniona  Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

304.  Alan 26 Dopisać  Projekt Nowej Opery w Gdańsku częściowo Uwzględniona jako potrncjalne 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Aleksandrowicz 
– Prezes 
Zarządu 
InvestGDA 

uwzględniona  przedsięwzięcie strategiczne. 

305.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

26 dopisać 

Przedsięwzięcie strategiczne: 
- Tworzenie nowych szlaków turystycznych 
(półwysep Helski – Trójmiasto – Mierzeja Wiślana) 
- Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną 

nieuwzględniona 
Zakres wykraczający poza RPS AKT. 
 

306.  26 

Budowa kanału jest jednym z 
najważniejszych wyzwań z zakresu 
innowacyjnej turystyki na tym obszarze, 
ma ona szerokie uzasadnienie gospodarcze 
co od lat konsekwentnie podkreślają 
samorządy z powiatów Puckiego i 
Wejherowskiego oraz zarząd Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt 
ten doskonale wpisuje się w założenia RPS 
i stanowi unikalną szansę na przestawienie 
się północnej części województwa na 
rozwój turystyczny o zupełnie nowym 
wymiarze 

powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne dotyczące rozwoju Specjalnej Strefy 
Turystycznej Żarnowiec (połączenie Jeziora 
Żarnowieckiego z Morzem Bałtyckim żeglownym 
szlakiem wodnym oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej w okolicach Jeziora) 

nieuwzględniona 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

307.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

25 

Centrum Hewelianum stanowi wyjątkowe 
połączenie historii i nowoczesności. 
Zabytkowy obszar Fortu Góry Gradowej 
ewaluuje w kierunku nowoczesnego 
kompleksu czasu wolnego, z licznymi 
atrakcjami naukowymi w postaci wystaw 
interaktywnych oraz innych atrakcji 
dostosowanych do różnych odbiorców. 

Budowa Centrum Hewelianum nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

308.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

26 

Powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne Pomorski Szlak Rybacki jako 
szlak kulturowy będzie pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w regionie i 
prawdopodobnie w całej Polsce. Jak dotąd 
nie istniał jeden produkt łączący obiekty i 
wydarzenia kulturalne związane z 
rybactwem na skalę wojewódzką. 
Inicjatorami, a także instytucjami 
spełniającymi rolę koordynującą i 

Szlak Rybacki Pomorza nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

zarządzającą szlakiem są cztery lokalne 
grupy rybackie działające na terenie 
województwa pomorskiego: 
Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, Słowińska Lokalna Grupa 
Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka 
„Kaszuby”, Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Bytowskie”,  szlak kulturowy 
obejmuje  tematy: 
-Tradycja i historia rybactwa 
-Rybołówstwo morskie i śródlądowe 
-Akwakultury, w tym wylęgarnictwo 
-Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych 
-Tradycyjne kulinaria rybne 

309.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

26 

Lokalne strategie rozwoju pozwalają 
szczegółowiej określić potrzeby 
poszczególnych regionów województwa i 
tym samym zaplanować ich szczegółowa 
strategię rozwoju. 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzlędniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020. 

310.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

26 

Lokalne strategie rozwoju pozwalają 
szczegółowiej określić potrzeby 
poszczególnych regionów województwa i 
tym samym zaplanować ich szczegółowa 
strategię rozwoju. 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020. 

311.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

26 

Lokalne strategie rozwoju pozwalają 
szczegółowiej określić potrzeby 
poszczególnych regionów województwa i 
tym samym zaplanować ich szczegółowa 
strategię rozwoju. 

Przedsięwzięcia 
Strategiczne: 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020. 

312.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

26 

Na jakość oferty pasa nadmorskiego 
wpływa jego dostępność -   szczególnie w 
sezonie turystycznym. Obecnie jest ona 
ograniczona małą przepustowością dróg i 
linii kolejowych prowadzących do 
miejscowości nadmorskich i brakiem 
parkingów. 
Konieczne jest rozwinięcie alternatywnych 
tras komunikacyjnych – stałych połączeń 

Zintegrowana sieć połączeń  lądowych i morskich  
miejscowości położonych wokół Zatoki Puckiej. 
 

nieuwzględniona 
 
 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

żeglugowych, zintegrowanych z 
połączeniami lądowymi. 

313.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

26 

1. Podniesienie jakości oferty pasa 
nadmorskiego poprzez budowę mola, 
przystani, zejść plażowych, promenad 
nadmorskich., portów morskich 
2.Przebudowa i odnowienie szlaków 
wodnych i miejsc na których one się 
znajdują. Wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i aktualnej architektury 
krajobrazu 

Dodać zapisy: 
1. Rewitalizacja pasa nadmorskiego Zatoki 
Gdańskiej 
2. Rewitalizacja szlaków wodnych i Zalewu 
Wiślanego 
3. Specjalna Strefa turystyczna Żarnowiec ( 
połczenie Jeziora Żarnowieckiego z Morzem 
Bałtyckim żeglownym szlakiem wodnym, oraz 
rozwój infrastruktury turystycznej w okolicach 
jeziora). 

nieuwzględniona 
 
 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego 
Ponadto zakres popronowanego 
działania umożliwa realizację zadań, 
bez wskazywania przedsięwzięć 
strategicznych. 

314.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

26 

Powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne Pomorski Szlak Rybacki jako 
szlak kulturowy będzie pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w regionie i 
prawdopodobnie w całej Polsce. Jak dotąd 
nie istniał jeden produkt łączący obiekty i 
wydarzenia kulturalne związane z 
rybactwem na skalę wojewódzką. 
Inicjatorami, a także instytucjami 
spełniającymi rolę koordynującą i 
zarządzającą szlakiem są cztery lokalne 
grupy rybackie działające na terenie 
województwa pomorskiego: 
Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, Słowińska Lokalna Grupa 
Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka 
„Kaszuby”, Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Bytowskie”,  szlak kulturowy 
obejmuje  tematy: 
-Tradycja i historia rybactwa 
-Rybołówstwo morskie i śródlądowe 
-Akwakultury, w tym wylęgarnictwo 
-Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych 
-Tradycyjne kulinaria rybne 

Szlak Rybacki Pomorza nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

PRIORYTET 2.2 
       

Wskaźniki 
315.  Tomasz 26 Wskaźniki produktu/rezultatu  nieuwzględniona Pakiety oferty czasu wolnego zawierają 



 78 

Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

Brak wzmianki o ofercie kulturalnej;  
pojawiają się wprawdzie instytucje kultury 
w następnej pozycji jako kluczowi 
partnerzy 

ofertę kulturalną. 

Kluczowi partnerzy 

316.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

26 Dopisać w kluczowych partnerach  
Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Uwzględniono LGR. 

317.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

26 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Organizacje pozarządowe; 
5. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP), 
w tym operatorzy turystyczni. 
6. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  

318.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

26 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Organizacje pozarządowe; 
5. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP), 
w tym operatorzy turystyczni. 
6. Lokalne Grupy Działania 

uwzględniona  

319.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

26 Dopisać w kluczowych partnerach 

Kluczowi partnerzy: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego; 
2. Organizacje turystyczne; 
3. Instytucje kultury; 
4. Organizacje pozarządowe; 
5. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorcow, 
przedsiębiorcy (MŚP), 

uwzględniona  
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Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

w tym operatorzy turystyczni. 
6. Lokalne Grupy Działania 

320.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

26 

Zastrzeżenie, że przedsiębiorcy mają być 
tylko z  z grupy MSP eliminuje  działania 
organizowane przez duże przedsiębiorstwa  
(np. STENA AB – oferty czasu wolnego 
na promie). 

5. (…) przedsiębiorcy, w tym operatorzy 
turystyczni.” 

uwzględniona  

321.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

26 Dopisać w kluczowych partnerach  
Lokalne Grupy Rybackie / organizacje wdrażające 
podejście oddolne CLLD   

częściowo 
uwzględniona 

Uwzględniono LGR 

322.  

Grażyna Wera – 
Palatyńska  
Lokalna Grupa 
Rybacka 
„Mòrénka” 

26 Dopisać w kluczowych partnerach - LGD i LGR uwzględniona  

Źródła finansowania i instrumenty realizacyjne  

323.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

26 Dopisać 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
− środki unijne (np. RPO, PROW); 
− środki publiczne krajowe (JST); 
− inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
− budżet SWP; 
− środki pozabudżetowe. 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

324.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

26 Dopisać 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
− środki unijne (np. RPO, PROW); 
− środki publiczne krajowe (JST); 
− inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
− budżet SWP; 
− środki pozabudżetowe. 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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325.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

26 Dopisać 

Źródła finansowania i instrumenty 
realizacyjne: 
− środki unijne (np. RPO, PROW); 
− środki publiczne krajowe (JST); 
− inne środki wsparcia publicznego np. fundusze 
norweskie; 
− budżet SWP; 
− środki pozabudżetowe. 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS). 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

DZIAŁANIE 2.2.1 
       

Zakres interwencji 

326.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

26 

Regionalny system sprzedaży ułatwi 
zarówno turystom jak i mieszkańcom 
regionu dokonywanie zakupów usług 
turystycznych w formie pakietów 
turystycznych, edukacyjnych, rekracyjno - 
sportowych , rozrywkowych i podobnych 

Zakres interwencji (typy przedsięwzięć) 
 
− kreowanie produktów kulturalnych i 
turystycznych z uwzględnieniem regionalnych 
kulinariów;  
 
-tworzenie i wdrażanie - kompleksowych pakietów 
łączących różne elementy oferty kulturalnej, 
turystycznej a także rekreacyjno-sportowej m.in. 
szlaki kulturowe 
 
 

nieuwzględniona Brak propozycji modyfikacji zapisu. 

327.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

26 dopisać 

- rewitalizacja, remont elementów infrastruktury 
służących do tworzenia i wdrażanie – 
kompleksowych pakietów łączących różne 
elementy oferty kulturalnej, turystycznej a także 
rekreacyjno – sportowej m.in. szlaki kulturowe 
 

nieuwzględniona 
Proponowany zakres interwencji jest 
możliwy w ramach różnych działań w 
priorytecie 2.1. 

328.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

26 
Silniejsze  powiązanie etapu przedsięwzięć 
koncepcyjnych z etapem wdrożeniowym i 
rozwojowym (promocja) 

Proponuje się przedsięwzięcia: 
- kreowanie, wdrażanie i promocja  produktów 
turystyki kulturowej i ich pakietów. 
- promocja parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody leżących w obszarze województwa  
 

nieuwzględniona Co do zasday wszystkie działania w 
RPS AKT obejmują element wdrożenia 
i promocji. 
Kwestia parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody została ujęta w 
ramach OSI.jako obszarów o wysokim 
potencjale turystyczno-rekreacyjnym 
środowiska przyrodniczego i 
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kulturowego. 
Kryteria strategiczne 

329.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

26 
Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 
 

– projekty realizowane w ramach trójsektorowego 
partnerstwa / oddolnego podejścia CLLD 
 

nieuwzględniona  
Strategiczne kryteria horyzontalne 
wyznaczone są przez SRWP 2020. 

330.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

27 
Dopisać Kryteria specyficzne (dla RPS): 
 

6. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

331.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

27 
Dopisać Kryteria specyficzne (dla RPS): 
 

6. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

332.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

27 
Dopisać Kryteria specyficzne (dla RPS): 
 

6. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

333.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

26 
Dopisać Kryteria horyzontalne:  
 
 

– projekty realizowane w ramach trójsektorowego 
partnerstwa / oddolnego podejścia CLLD 
 

nieuwzględniona  
Strategiczne kryteria horyzontalne 
wyznaczone są przez SRWP 2020. 

334.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

26 
Kryteria specyficzne dla RPS pkt. 3: należy 
dopisać parki krajobrazowe 

Parki krajobrazowe są obszarami które warto 
promować 

nieuwzględniona 

Kwestia parków została ujęta w ramach 
kryteriów przestrzennych (OSI) jako 
obszarów o wysokim potencjale 
turystyczno-rekreacyjnym środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

Kryteria przestrzenne 
       

Przedsięwzięcia strategiczne 
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335.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

27 

Powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne Pomorski Szlak Rybacki jako 
szlak kulturowy będzie pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w regionie i 
prawdopodobnie w całej Polsce. Jak dotąd 
nie istniał jeden produkt łączący obiekty i 
wydarzenia kulturalne związane z 
rybactwem na skalę wojewódzką. 
Inicjatorami, a także instytucjami 
spełniającymi rolę koordynującą i 
zarządzającą szlakiem są cztery lokalne 
grupy rybackie działające na terenie 
województwa pomorskiego: 
Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, Słowińska Lokalna Grupa 
Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka 
„Kaszuby”, Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Bytowskie”,  szlak kulturowy 
obejmuje  tematy: 
-Tradycja i historia rybactwa 
-Rybołówstwo morskie i śródlądowe 
-Akwakultury, w tym wylęgarnictwo 
-Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych 
-Tradycyjne kulinaria rybne 

Szlak Rybacki Pomorza nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

336.  

Ewa Dąbska 
Starostwo 
Powiatowe w 
Nowym Dworze 
Gdańskim 

27 dopisać 

Strategiczne przedsięwzięcie: 
- Rewitalizacja Żuławskiej kolei Wąskotorowej 
- Organizacja Dnia Rybaka i Mistrzostw Świata w 
Poławianiu Bursztynu. 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

337.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

27 Dopisać 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

338.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

27 Dopisać 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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339.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

27 Dopisać 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

340.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

27 

Regionalny system sprzedaży ułatwi 
zarówno turystom jak i mieszkańcom 
regionu dokonywanie zakupów usług 
turystycznych w formie pakietów 
turystycznych, edukacyjnych, rekracyjno - 
sportowych , rozrywkowych i podobnych 

Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu 
sprzedaży pakietów i produktów turystycznych 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

341.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

27 

Powinno zostać dodane przedsięwzięcie 
strategiczne Pomorski Szlak Rybacki jako 
szlak kulturowy będzie pierwszym tego 
typu przedsięwzięciem w regionie i 
prawdopodobnie w całej Polsce. Jak dotąd 
nie istniał jeden produkt łączący obiekty i 
wydarzenia kulturalne związane z 
rybactwem na skalę wojewódzką. 
Inicjatorami, a także instytucjami 
spełniającymi rolę koordynującą i 
zarządzającą szlakiem są cztery lokalne 
grupy rybackie działające na terenie 
województwa pomorskiego: 
Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka, Słowińska Lokalna Grupa 
Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka 
„Kaszuby”, Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Bytowskie”,  szlak kulturowy 
obejmuje  tematy: 
-Tradycja i historia rybactwa 
-Rybołówstwo morskie i śródlądowe 
-Akwakultury, w tym wylęgarnictwo 
-Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych 
-Tradycyjne kulinaria rybne 

Szlak Rybacki Pomorza nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

342.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

27 

Sukces przedsięwzięcia typu „noc 
muzeów” uzasadnia rozwój współpracy 
sieciowej – dla podniesienia atrakcyjności 
wydarzenia. 

Rozwój pakietów typu:  „noc muzeów”, 
„experymentatoria”, „otwarte” statki/okręty. 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 



 84 

Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

343.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

26 

Należy rozszerzyć 
przedsięwzięcia strategiczne o 
wydarzenia: 
•Lęborskie Dni Jakubowe 
•Imprezy sportowe 
•Obwarowania 
 

 nieuwzglęniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

344.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

27 

Podstawą działalności Żuławskiej Kolei 
Dojazdowej są kolejowe przewozy 
turystyczne na liniach: 1) Nowy Dwór 
Gdański - Stegna Gdańska  2) Sztutowo - 
Mikoszewo Ujście Wisły .  W chwili 
obecnej Kolej  wymaga generalnego 
remontu i rewitalizacji tras. 
 

Dodać zapis: 
Żuławska Kolej Dojazdowa 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

345.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

28 

Proponowana zmiana nazwy działania 
służyłaby lepiej promocji dużej 
atrakcyjności kulturalnej i   
regionu pomorskiego. 
Z kolei „Przedsięwzięcia strategiczne” 
wymagają uzupełnienia o ważne 
przedsięwzięcia Gdyni i Północnych 
Kaszub (NORDA). 
 

Proponuje się zmianę nazwy działania na: 
„Kreowanie marek: lokalnych, subregionalnych i 
regionalnych, służących rozwojowi atrakcyjności  
kulturalnej i turystycznej Pomorza”. 
Działanie to powinno również obejmować 
przedsięwzięcia, wskazane w proponowanym 
Działaniu 3.1.3 Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe podnoszące atrakcyjność turystyczną 
regionu, w tym: 
Działania promujące tradycję, sztukę i kulturę 
kaszubską (język kaszubski, ubiór, muzykę, tradycje 
i zwyczaje kaszubskie) w celu jej podtrzymywania i 
kontynuacji. 
 
 

nieuwzględniona Nie jest zasadnym w tytule Działania 
dokonywać podziału regionu na 
subregiony.  
Wymienione przedsięwzięcia 
strategiczne dotyczą całego regionu 
jednakże ich realizacja wymaga udziału 
subregionalnych i lokalnych partnerów.  
Działania dotyczące kultury kaszubskiej 
są zbyt szczegółowym zawężeniem.  

346.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 

28 Zmiana nazwy  
Może warto dopisać: poprzez budowanie silnych 
ośrodków kulturalnych 

nieuwzględniona Proponowana zmiana nie oddaje istoty 
planowanych działań i jest zbyt 
szczegółowym zawężeniem. 
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Gdańsku 
 

Wskaźniki 
       

PRIORYTET 3.1 

347. 

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

 

Brzmienie odnośnika trzeciego rozszerzyć 
i nadać mu treść:……… 
 
1. Priorytet 3.1 Wzmocnienie potencjału 
kreatywnego opartego na tożsamości 
kulturowej w opisie dodać „materialnego”:  
Podjęte działania będą dotyczyły 
kreowania marki „Pomorskie” w oparciu o 
nowoczesne narzędzia 
promocji (w tym wykorzystujące walory 
przestrzeni) jak również budowania sieci 
wymiany i 
udostępniania informacji o ofercie 
turystyczno-kulturalnej regionu oraz 
promocji dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego i jego 
wykorzystania jako elementu produktów 
turystycznych 
 
 

 Priorytet 3.1 Wzmocnienie potencjału 
kreatywnego opartego na tożsamości kulturowej w 
opisie dodać „materialnego”:  
Podjęte działania będą dotyczyły kreowania marki 
„Pomorskie” w oparciu o nowoczesne narzędzia 
promocji (w tym wykorzystujące walory 
przestrzeni) jak również budowania sieci wymiany i 
udostępniania informacji o ofercie turystyczno-
kulturalnej regionu oraz promocji dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego i jego wykorzystania 
jako elementu produktów turystycznych 
 

uwzględniona  

Wskaźniki monitorowania  

348.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

28 Rozszerzyć wskaźniki 

…….„Liczba projektów dotyczących dokumentacji 
lub popularyzacji dziedzictwa materialnego i 
niematerialnego regionu (szt.). 
 

częściowo 
uwzględniona 

Na etapie dalszych prac wskaźniki 
monitorowania zostaną 
przeformułowane.  Popularyzacja 
dziedzictwa materialnego zostanie ujęta 
w działaniu 3.1.3.  

349.  
Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 

28 
Aktualna treść wskaźnika jest niejasna 
jest: liczba korzystających z nowych treści 
cyfrowych (szt.), 

winno być: liczba korzystających z nowych treści 
cyfrowych (os.), 

uwzględniona  
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Metropolitalny 

Kluczowi partnerzy  

350.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

28 
Opis stanu bez analizy porównawczej nie 
w pełni pozwoli na modelowanie 
przestrzeni 

7. Lokalne Grupy Działania uwzględniona  

351.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

28 Dopisać  7. Lokalne Grupy Działania uwzględniona  

352.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

28 Dopisać  7. Lokalne Grupy Działania uwzględniona  

Źródła finansowania i instrumenty realizacyjne  

353.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

28 Dopisać 
Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
(RLKS). 

nieuwzgędniona  

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

354.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

28 

Dopisać 
RLKS jest systemem wykorzystującym 
potencjał społeczności lokalnej do 
rozwoju obszaru, wykorzystanie tego 
instrumentu pozwala na lepsze i 
sprawniejsze wdrażanie założeń RPS w 
województwie pomorskim. 

Instrumenty realizacji: 
- Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
(RLKS). 

nieuwzgędniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
 

DZIAŁANIE 3.1.1 
       

Zakres interwencji 

355.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

29 

Tylko imprezy cykliczne trwale wpisują się 
w kalendarz  wydarzeń regionu, budują 
trwałą markę regionu pomorza, 
szczególnie wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe oraz rekreacyjno- sportowe 
przyciągają duża liczbę turystów którzy 

Zakres interwencji  
 
(typy przedsięwzięć) 
 
− cykliczne przedsięwzięcia ośrodków 
animujących wydarzenia kulturalne, edukacyjne, 

nieuwzględniona Określenie „cykliczne” może 
ograniczać możliwośc rozwoju nowych 
inicjatyw. 
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chętnie wracają w następnych latach. rozrywkowe, sportowo - rekreacyjne 
o znaczeniu europejskim, krajowym, regionalnym i 
subregionalnym;  
 
− nowoczesne rozwiązania wykorzystujące 
marketing miejsc (np. Questing, QR-kody, NFC, 
gry miejskie, pokazy , wystawy);  
 
− wykorzystanie za pomocą nowych technologii 
regionalnego /tradycyjnego wzornictwa dla 
użytkowej sztuki współczesnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

356.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

 

 Działanie 3.1.1 Kreaowanie marki 
„Pomorskie” w zakresie interwencji dodać 
czwarty myślnik w brzmieniu: 
- dokumentowanie i popularyzacja 
dziedzictwa materialnego 

Działanie 3.1.1 Kreaowanie marki „Pomorskie” w 
zakresie interwencji dodać czwarty myślnik w 
brzmieniu: 
- dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa 
materialnego 

 
 
 
uwzględniona 

 

Kryteria strategiczne 

357.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

29 

Dopisac kryteria specyficzne  
LSR ułatwia rozpoznawanie potrzeb i 
potencjału  obszaru województwa w 
szczególności na obszarach wiejskich oraz 
zaplanowanie sposobów wykorzystania 
tego potencjału do rozwoju województwa 
i zwiększenia jego atrakcyjności. 

3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzgędniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

358.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

29 

LSR ułatwia rozpoznawanie potrzeb i 
potencjału  obszaru województwa w 
szczególności na obszarach wiejskich oraz 
zaplanowanie sposobów wykorzystania 
tego potencjału do rozwoju województwa 
i zwiększenia jego atrakcyjności. 

3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzgędniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

359.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 

29 

Dopisac kryteria specyficzne  
LSR ułatwia rozpoznawanie potrzeb i 
potencjału  obszaru województwa w 
szczególności na obszarach wiejskich oraz 

3. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzgędniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
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Leader zaplanowanie sposobów wykorzystania 
tego potencjału do rozwoju województwa 
i zwiększenia jego atrakcyjności. 

Kryteria przestrzenne 
       

Przedsięwzięcia strategiczne 

360.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

29 

Dopisać…. 
Korzystanie z LSR pozwoli na bardziej 
szczegółowe określenie kierunków 
rozwoju województwa w tym zakresie 

….. 
3. Budowa marek lokalnych (przez LGD) 

nieuwzgędniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

361.  

Józef 
Grochowicz –
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

29 

Dopisać. 
 
ESW jest gotowa podjąc się realizacji tego 
zadania i koordynacji niezbędnych prac z 
odnośnymi instytucjami.   

4. Stworzenie koncepcji wykreowania marki 
Pomorskie w oparciu o turystyke morską  

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

362.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

29 

Dopisać 
LGD podejmują działania inicjujące 
 budowanie  marek lokalnych w obecnym 
okresie programowania, istotne jest 
kontynuowanie tych działań wykorzystując 
zdobyte już doświadczenie LGD. 

3. Budowa marek lokalnych (przez LGD) 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

363.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

29 

Dopisać 
LGD podejmują działania inicjujące 
 budowanie  marek lokalnych w obecnym 
okresie programowania, istotne jest 
kontynuowanie tych działań wykorzystując 
zdobyte już doświadczenie LGD. 

3. Budowa marek lokalnych (przez LGD) 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

364.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

29 

Dopisać przedsięwzięcie strategiczne.  
Promocja turystyczna regionu powinna 
odbywać się na zasadzie konkurencyjności, 
poprzez umożliwienie wszystkim  
podmiotom  udział w budowaniu marki 
regionu i subregionów  (np. Klastry 
turystyczne, lokalne organizacje, inne) 
Usługi turystyczne – medyczne są wielką 
szansą regionu wzbogacającą ofertę  dla 
klienta zagranicznego.  

3.Akwizycja i promocja nowych produktów 
turystycznych (np. turystyka medyczna, turystyka 
oparta na promowanej żywności tradycyjnej i inna) 
 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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Pomorskie staje zagłębiem agroturystyki 
powiązanej  ofertą żywności tradycyjnej 

365.  

Waldemar 
Jaroszewicz, 
Józef 
Grochowicz – 
Ośrodek Myśli 
Morskiej 
Katolickiego 
stowarzyszenia 
„Civitas 
Christiana”; 
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

 

29 Dopisać  

Stworzenie programu współpracy międzynaro-
dowej w obszarze eurore-gionu Bałtyk poprzez 
rozwój turystyki morskiej wykorzystującej małe 
porty morskie jako naj-lepszego ambasadora 
kreowania marki ,,pomorskie”. Wyróżnikiem 
powinna być „morskość” marki.  
Stworzenie programu współpracy pozwoli 
uaktualnić me-todykę i stworzyć narzędzia do 
wykreowania marki ,,pomorskie”  
na skalę międzynarodową i dać podstawy do 
rozwoju turystyki przyjazdowej.  

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

366.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 
 

29 dopisać Promocja poprzez produkty kultury nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

DZIAŁANIE 3.1.2 
       

Zakres interwencji 
       

Kryteria strategiczne 

367. 
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

30 

Dopisać  
Umieszczenie takiego zapisu pozwoli na 
wskazanie obszarów wiejskich jako 
miejsca realizacji operacji w tym 
priorytecie. 

Kryteria specyficzne (dla RPS): 
1. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

Kryteria przestrzenne 
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Przedsięwzięcia strategiczne 

368.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

30 

Określenie dodatkowych przedsięwzięć w 
LSR  daje możliwość szerszego wachlarza 
zadań możliwych do realizacji na obszarze 
województwa pomorskiego. 

3. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 

369.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

30 

Wydarzenia kulturalne i turystyczne, 
organizowane przez samorządy 
subregionalne i lokalne, mają często 
znaczenie regionalne czy 
międzynarodowe. Systemy informacji o 
tych wydarzeniach powinny być 
współtworzone przez samorząd 
wojewódzki – dla jednolitości i 
dostępności dla potencjalnych 
uczestników wydarzenia. 

3. Wspieranie polityki informacyjnej w sektorze 
Kultura i Turystyka – w obszarach subregionalnych 
i lokalnych   

nieuwzględniona 
 

 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

DZIAŁANIE 3.1.3 
       

Zakres interwencji 

370.  

Ewelina Lila 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

29 Wprowadzenie zmiany  

Utrzymanie i kultywowanie  tożsamości lokalnej i 
regionalnej …………..; 
− wzmacnianie działań edukacyjnych i 
promocyjnych  (np. ginące zawody) ,…………. 
 

niezasadna  Kultywowanie polega na utrzymywaniu.  

371.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

29 Wprowadzenie zmiany  

Utrzymanie i kultywowanie  tożsamości lokalnej i 
regionalnej …………..; 
− wzmacnianie działań edukacyjnych i 
promocyjnych  (np. ginące zawody) ,…………. 
 

nieuwzględniona  
Co do zasday wszystkie działania w 
RPS AKT obejmują element promocji. 
 

Kryteria strategiczne 

372.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

30 

Umieszczenie takiego zapisu pozwoli na 
wskazanie obszarów wiejskich jako 
miejsca realizacji operacji w tym 
priorytecie 

1. Projekty  wynikające/zgodne z Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju 

nieuwzględniona 

Wprowadzenie zapisu ograniczyłoby 
możliwość ubiegania się o wsparcie 
obszarów miejskich.  
 

Kryteria przestrzenne 
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Przedsięwzięcia strategiczne 

373.  

Ewelina Lila 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Rybacka 
Kaszuby 

30 

Dopisać dwa wydarzenia:  
Oba wydarzenia stanowią doskonały 
przykład kreowania marki „Pomorskie” w 
oparciu dziedzictwo 
niematerialnego i tradycje stanowiąc 
unikatowy produkt turystyczny 

1. Morska pielgrzymka rybaków na odpust Św. 
Piotr i Pawła  
 
2. Fischmarkt Gdański  
 

nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

374.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

30 Zapis umożliwia identyfikację 
przedsięwzięć na obszarach wiejskich 

1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniono 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

375.  
Lilianna Gorsz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

30 

Postulujemy aby w ramach przedsięwzięć 
strategicznych wskazać te które są zgodne 
z Lokalnymi Strategiami Rozwoju 
opracowanymi przez Lokalne Grupy 
Działania z terenu województwa 
pomorskiego.  LSR są strategia 
opracowanymi na poziome lokalnym a 
tym samym lepiej diagnozują potrzeby i 
wskazują cele do realizacji. Ponadto zapis 
ten nawiązuje do powyższych postulatów 
wdrażania części działań w ramach  
RLKS. 

Przedsięwzięcia Strategiczne: 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

376.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

30 

Postulujemy aby w ramach przedsięwzięć 
strategicznych wskazać te które są zgodne 
z Lokalnymi Strategiami Rozwoju 
opracowanymi przez Lokalne Grupy 
Działania z terenu województwa 
pomorskiego.  LSR są strategia 
opracowanymi na poziome lokalnym a 
tym samym lepiej diagnozują potrzeby i 
wskazują cele do realizacji. Ponadto zapis 
ten nawiązuje do powyższych postulatów 
wdrażania części działań w ramach  
RLKS. 

Przedsięwzięcia Strategiczne: 
1. Przedsięwzięcia strategiczne określone w ramach 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
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377.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

30 

Gdynia jest kolebką polskiego żeglarstwa 
morskiego. To ważne dziedzictwo 
kulturowe,  wpływające na wzrost 
zainteresowania żeglarstwem i 
działalnością gospodarczą  służąca 
żeglarstwu. 

Muzeum Żeglarstwa w Gdyni 

nieuwzględniona 
 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

378.  

Daniel Lessnau 
Stowarzyszenie 
Północnokaszub
ska Lokalna 
Grupa Rybacka 

30 

Dopisać dwa wydarzenia:  
Oba wydarzenia stanowią doskonały 
przykład kreowania marki „Pomorskie” w 
oparciu dziedzictwo 
niematerialnego i tradycje stanowiąc 
unikatowy produkt turystyczny 

1. Morska pielgrzymka rybaków na odpust Św. 
Piotr i Pawła  
 
2. Fischmarkt Gdański  
 

nieuwzględniona  

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

379.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

 

30 dopisać 

Propagowanie np. muzyki dawnego Gdańska; 
muzyki związanej z morzem (szanty), 
propagowanie designu opartego na tożsamości 
regionu 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

PRIORYTET 3.2 

       

Wskaźniki  monitorowania 

380.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

31 dopisać Liczba przeprowadzonych badań, analiz, ewaluacji nieuwzględniona 
Działanie zostało usunięte z części 
projekcyjnej i będzie realizowane w 
ramach PSME. 

Kluczowi partnerzy 

       

Źródła finansowania i instrumenty realizacyjne  
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DZIAŁANIE 3.2.1 

       

Zakres interwencji 

381.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

31 

Turystyka w połączniu z medycyną tworzy 
niepowtarzalna ofertę regionu dla turysty  
zagranicznego. Wysoki poziom 
świadczonych usług jest niezbędnym 
czynnikiem powodzenia rozwoju turystyki 
medycznej. 

Zakres interwencji  
(typy przedsięwzięć) 
 
− podnoszenie kompetencji kadr instytucji kultury, 
turystycznych (w tym turystki medycznej) i  
innych osób zajmujących się animacją kultury i 
rekreacji 

nieuwzględniona 
Proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe. 

Kryteria strategiczne 

382.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

31 

Obserwuje się dynamicznie wzrastającą 
liczbę nowej infrastruktury kulturowej, 
turystycznej i rekreacyjnej, a równolegle 
występują notoryczne problemy związane 
z zarządzaniem nią (orliki, przystanie na 
Pętli Żuławskiej, liczne obiekty sportowe 
przy szkołach i wolnostojącew gminach) 

Kryteria strategiczne  
 
Kryteria specyficzne (dla RPS) 
1.Nowoczesne zarządzane: marką, strategią 
promocji, produktem turystycznym i 
infrastrukturą kulturową, turystyczną i 
rekreacyjną 
 

nieuwzględniona 
Proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe. 

383.  

Romana 
Aziewicz - 
Europejskie 
Ugrupowanie na 
Rzecz Edukacji    

i Kreowania 
Aktywności 
„EUREKA” 

30  
Zmiana….. 
 
Zapis taki daje możliwość oszerszego 
wykorzystania potencjału organizacji w 
województwiepomorskim, które działają 
na rzecz różnych grup odbiorców, w tym 
wykluczonych (turystyka społeczna, 
turystyka medyczna). Do tej pory 
organizacje pozarządowe osób fizycznych 
były pomijane w polityce dot turystyki w 
regionie. Stan taki był ze szkodą dla 
beneficjentów tych organizacji. 
Zapis i późniejsza realizacja wzmocnić 
może działania organizacji pozarządowych 
w zakresie ekonomii społecznej , których 

2. Innowacyjne rozwiązania oparte na nowych 
formach komunikacji, prezentacji i sprzedaży 
oferty turystycznej i kulturalnej, przy  
zaangażowaniu organizacji pozarządowych ; 
 

nieuwzględniona Proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe.  
W kluczowych partnerach zostały ujęte 
organizacje pozarządowe. 
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na rzecz swoich beneficjentów. 
Zapis w kryterium dotyczącym 
innowacyjnych działań wydaje się 
właściwy, gdyż wiele z propozycji –oferty 
organizacji jest innowacyjnych w stosunku 
do ofert przedsiębiorców działających w 
branży turystycznej. Wskazana jest 
również współpraca między 
przedsiębiorcami  a organizacjami co dać 
powinno ofertę  odpowiadającą 
potrzebom osób z różnych grup 
społecznych. 

384.  30 

Dopisać pkt.4 
 
Turystyka dla ON stanowiących 11% 
społeczeństwa nie jest uwzględniona w 
projekcie RPS, rozwój tej dzialalności 
może stanowić nowy kierunek rozwoju 
turystycznej branży , istotny pod 
względem gospodarczym.     Brak 
odpowiedniej oferty dot specyficznych 
produktów turystycznych dla ON. 
Tworzenie tych produktów przy udziale 
ON i późniejsza ich obsługa przez te 
osoby daje możliwość dostosowania oferty 
do różnych potrzeb różnych  ON z 
różnymi dysfunkcjami. Stanowi także 
doskonałą formę aktywizacji społecznej, a 
w późniejszym etapie aktywności 
zawodowej ON. 

4.Tworzenie produktów turystycznych dla 
osób niepełnosprawnych przy udziale tej 
grupy osób w obsłudze tych produktów 
 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy są zbyt 
szczegółowe. Kwestia grup 
defaworyzowanych i wykluczonych 
została podniesiona do rangi kryterium 
horyzontalnego. 

Kryteria przestrzenne 

385.  

Wojciech 
Szczurek –  

Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

30 

 
Zapis taki daje możliwość oszerszego 
wykorzystania potencjału organizacji w 
województwiepomorskim, które działają 
na rzecz różnych grup odbiorców, w tym 
wykluczonych (turystyka społeczna, 
turystyka medyczna). Do tej pory 
organizacje pozarządowe osób fizycznych 
były pomijane w polityce dot turystyki w 

2. Innowacyjne rozwiązania oparte na nowych 
formach komunikacji, prezentacji i sprzedaży 
oferty turystycznej i kulturalnej, przy  
zaangażowaniu organizacji pozarządowych ; 
 

nieuwzględniona 
Ramy OSI zostały określone w SRWP 
2020. 
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regionie. Stan taki był ze szkodą dla 
beneficjentów tych organizacji. 
Zapis i późniejsza realizacja wzmocnić 
może działania organizacji pozarządowych 
w zakresie ekonomii społecznej , których 
celem jest aktywizacja zawodowa  tych 
grup, jak również ekonomizacja 
organizacji pozarządowych, dając im 
żródło finansowania działań statutowych 
na rzecz swoich beneficjentów. 
Zapis w kryterium dotyczącym 
innowacyjnych działań wydaje się 
właściwy, gdyż wiele z propozycji –oferty 
organizacji jest innowacyjnych w stosunku 
do ofert przedsiębiorców działających w 
branży turystycznej. Wskazana jest 
również współpraca między 
przedsiębiorcami  a organizacjami co dać 
powinno ofertę  odpowiadającą 
potrzebom osób z różnych grup 
społecznych. 

Przedsięwzięcia strategiczne 

386.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 

 

32 

Proponuje się zastąpić wyraz 
„kompetencji” wyrazem: „kwalifikacji” 
 
 
 
Uzupełnienie merytoryczne o instytucję, 
która znaczeniem wykracza poza jedno 
miasto 
 

proponuje się zastąpić wyraz „kompetencji” 
wyrazem „kwalifikacji”. 
 
 
Proponuje się wpisać: „Gdyńska Szkoła Filmowa”. 
 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

387.  

Józef 
Grochowicz –
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

31 
Dopisać.  
 
 

Opracowanie innowacyjnych metod kształcenia 
kadr ld turystyki dostosowujących proces 
kształcenia do potrzeb rynku: współpraca z 
otoczeniem biznesowym, monitoring karier 
zawodowych w branży. Rynek turystyczny 
potrzebuje kadr przygotowujących do 
zmieniających się warunków prowadzenia 
gospodarki turystycznej. 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

388.  Waldemar 32 dopisać Stworzenie systemu studiów i cyklu konferencji nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
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Jaroszewicz, 
Józef 
Grochowicz – 
Ośrodek Myśli 
Morskiej 
Katolickiego 
stowarzyszenia 
„Civitas 
Christiana”; 
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

 

tworzących bazę umożliwiającą kształcenie kadr 
zarządzających zasobami ludzkimi w turystyce  
Poprzez doskonalenie bazy dydaktycznej 
umożliwiającej kształcenie kadr dla obsługi ruchu 
turystycznego i prowadzenie badań nad 
potrzebami przemysłu turystycznego na 
poszczególne grupy pracowników stworzony 
zostanie kompatybilny program współpracy 
pomiędzy nauką i przemysłem  
 

działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

DZIAŁANIE 3.2.2 

       

Zakres interwencji 

389.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 

 

32 

Proponowany zapis dot. przedsięwięć 
jest bardziej adekwatny do nazwy 
działania. 
 

proponuje się zmianę przedsięwzięcia na:  
- popularyzacja i wdrażanie europejskich i 
światowych standardów w zakresie organizacji 
gospodarki turystycznej (np. „Blue Flag”), 
koordynacja przedsięwzięć, służących ich poznaniu 
i wdrażaniu; 
- rozwijanie badań efektywności gospodarki 
turystycznej i kierunków jej rozwoju. 
- rozwój benchmarkingu w zakresie promocji i 
informacji turystycznej – w obszarze województwa 

nieuwzględniona Proponowane zapisy w zakresie 
popularyzacji są zbyt szczegółowe.  
Natomiast działania monitoringowe 
będą realizowane w ramach PSME. 

390.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

32 uzupełnić 

budowa systemu narzędzi zbierających i 
analizujących informacje na temat stanu 
ilościowego oraz jakościowego ruchu 
turystycznego oraz uczestnictwa w kulturze w 
województwie pomorskim (z uwzględnieniem 
liczby i jakości projektów kulturalnych) 

nieuwzględniona Działania monitoringowe będą 
realizowane w ramach PSME. 

391.  

Michał Glaser – 
JST GOM-
Gdański Obszar 
Metropolitarny 

32 Należy uzupełnic zapis  

o badanie stopnia konkurencyjności pomorskiej 
oferty turystycznej i kulturalnej wobec innych ofert 
z karju i zagranicy . Opis stanu bez analizy 
porównawczej nie w pełni pozwoli na 

nieuwzględniona Działania monitoringowe będą 
realizowane w ramach PSME. 
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modelowanie przestrzeni. 
Kryteria strategiczne 

       

Kryteria przestrzenne 

       

Przedsięwzięcia strategiczne 

392.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 

 

32 

Kompletna baza danych o gospodarce 
turystycznej regionu umożliwi szybkie 
reagowanie na zapotrzebowania 
odbiorców i przyczyni się do osiągnięcia 
zamierzonych efektów w gospodarce 
turystycznej regionu. 
 

proponuje się zmianę  przedsięwzięcia na: 
„Stworzenie i prowadzenie kompletnej bazy 
danych o gospodarce turystycznej regionu”. 

nieuwzględniona Działania monitoringowe będą 
realizowane w ramach PSME. 

393.  

Waldemar 
Jaroszewicz, 
Józef 
Grochowicz – 
Ośrodek Myśli 
Morskiej 
Katolickiego 
stowarzyszenia 
„Civitas 
Christiana”; 
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

 

32 dopisać 

Budowa strategii wykorzystania małych portów i 
przystani morskich do uaktywnienia miejscowej 
ludności , zmniejszenia obszarów bezrobocia  
Obszary małych portów i przystani morskich są 
słabo skomunikowane z pozostałymi obszarami 
regionu naszego województwa , dlatego wymagają 
one lepszego niż dotychczas zdiagnozowania i 
stworzenia dla nich bazy wiedzy o możliwo-ściach 
rozwoju w oparciu o turystykę morską  
 

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

394.  

Józef 
Grochowicz –
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

32 Dopisać. 

Stworzenie regionalnego programu inwentaryzacji 
kulturowych zasobów turystycznych jako bazy 
danych do tworzenia szlaków kulturowych-
zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.  

nieuwzględniona Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego. 
 

395.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 

31 

Należy uzupełnić zapis o badanie stopnia 
konkurencyjności pomorskiej oferty 
turystycznej i kulturalnej wobec innych 
ofert z kraju i zagranicy 

Opis stanu bez analizy porównawczej nie w pełni 
pozwoli na modelowanie przestrzeni 

nieuwzględniona Działania monitoringowe będą 
realizowane w ramach PSME. 
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Starostów 
NORDA 

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU 

396.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

39 

Brak odpowiedniego punktu 
Włączenie RLKS w rozwój turystyki  
wydłuży znacznie sezon turystyczny w 
woj. pomorskim, gdyż obszary wiejskie 
potrafią stworzyć całoroczna ofertę 
turystyczna wykorzystując zasoby 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 
regionu. Ponadto pozwoli to na 
wykorzystanie dotychczasowych 
doświadczeń LGD w tym zakresie – wiele 
strategii pomorskich LGD koncentruje się 
wprost na rozwoju gospodarczym 
opartym o działania związane z turystyką 
wiejską.  

Dodanie punku 5. Zasady i warunki wykorzystania 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność 
o następującej treści: 
„Jedną z form realizacji RPS jest Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność Jest to instrument 
adresowane do w szczególności do obszarów 
wiejskich i opierający się na doświadczeniach i 
zasadach podejścia Leader, realizowanego w 
ramach PROW 2007-2013. RLKS (Community-led 
local development - CLLD) jest narzędziem 
służącym włączeniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w rozwijanie odpowiedzi na wyzwania 
społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. RLKS 
stanowi metodę angażowania społeczności 
lokalnych w tworzenie i wdrażanie lokalnych 
zintegrowanych strategii, które pomogą znacznym 
stopniu osiągnąć cele określone w niniejszym RPS.  
 
RLKS ma być podejściem przekrojowym, 
umożliwiającym wdrażanie w ramach 
opracowanych oddolnie Lokalnych Strategii 
Rozwoju wybranych działań określonych w ramach 
RPS, tj.:  
- 1.1.1 Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych 
- 1.1.2 Turystyczne udostępnienie obszarów 
cennych krajobrazowo 
i przyrodniczo 
- 2.1.1 Kreowanie powszechnie dostępnej 
przestrzeni 
- 2.1.3 Podniesienie jakości oferty pasa 
nadmorskiego 
- 2.2.1 Spójna oferta rozpoznawalnych produktów 
turystycznych 
i kulturalnych regionu 
- 3.1.1 Kreowanie marki „Pomorskie” 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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- 3.1.2 Kreowanie i rozwój polityki informacyjnej 
kulturalnego i 
turystycznego wizerunku regionu 
- 3.1.3 Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
podnoszące atrakcyjność 
turystyczną regionu 
 
Zakres działań objętych konkretną Lokalną 
Strategią Rozwoju zależny będzie od 
zidentyfikowanych potrzeb lokalnych.” 

397.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

39 

Brak odpowiedniego punktu 
Włączenie RLKS w rozwój turystyki  
wydłuży znacznie sezon turystyczny w 
woj. pomorskim, gdyż obszary wiejskie 
potrafią stworzyć całoroczna ofertę 
turystyczna wykorzystując zasoby 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 
regionu. Ponadto pozwoli to na 
wykorzystanie dotychczasowych 
doświadczeń LGD w tym zakresie – wiele 
strategii pomorskich LGD koncentruje się 
wprost na rozwoju gospodarczym 
opartym o działania związane z turystyką 
wiejską.  

Dodanie punku 5. Zasady i warunki wykorzystania 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność 
o następującej treści: 
„Jedną z form realizacji RPS jest Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność Jest to instrument 
adresowane do w szczególności do obszarów 
wiejskich i opierający się na doświadczeniach i 
zasadach podejścia Leader, realizowanego w 
ramach PROW 2007-2013. RLKS (Community-led 
local development - CLLD) jest narzędziem 
służącym włączeniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w rozwijanie odpowiedzi na wyzwania 
społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. RLKS 
stanowi metodę angażowania społeczności 
lokalnych w tworzenie i wdrażanie lokalnych 
zintegrowanych strategii, które pomogą znacznym 
stopniu osiągnąć cele określone w niniejszym RPS.  
 
RLKS ma być podejściem przekrojowym, 
umożliwiającym wdrażanie w ramach 
opracowanych oddolnie Lokalnych Strategii 
Rozwoju wybranych działań określonych w ramach 
RPS, tj.:  
- 1.1.1 Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych 
- 1.1.2 Turystyczne udostępnienie obszarów 
cennych krajobrazowo 
i przyrodniczo 
- 2.1.1 Kreowanie powszechnie dostępnej 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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przestrzeni 
- 2.1.3 Podniesienie jakości oferty pasa 
nadmorskiego 
- 2.2.1 Spójna oferta rozpoznawalnych produktów 
turystycznych 
i kulturalnych regionu 
- 3.1.1 Kreowanie marki „Pomorskie” 
- 3.1.2 Kreowanie i rozwój polityki informacyjnej 
kulturalnego i 
turystycznego wizerunku regionu 
- 3.1.3 Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
podnoszące atrakcyjność 
turystyczną regionu 
 
Zakres działań objętych konkretną Lokalną 
Strategią Rozwoju zależny będzie od 
zidentyfikowanych potrzeb lokalnych.” 

398.  

Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 
Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

39 

Włączenie RLKS w rozwój turystyki  
wydłuży znacznie sezon turystyczny w 
woj. pomorskim, gdyż obszary wiejskie 
potrafią stworzyć całoroczna ofertę 
turystyczna wykorzystując zasoby 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 
regionu. 

Dodanie punku 5. Zasady i warunki wykorzystania 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność o następującej treści: 
 
„Jedną z form realizacji RPS jest Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność Jest to instrument 
adresowane do w szczególności do obszarów 
wiejskich i opierający się na doświadczeniach i 
zasadach podejścia Leader, realizowanego w 
ramach PROW 2007-2013. RLKS (Community-led 
local development - CLLD) jest narzędziem 
służącym włączeniu obywateli na szczeblu 
lokalnym w rozwijanie odpowiedzi na wyzwania 
społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. RLKS 
stanowi metodę angażowania społeczności 
lokalnych w tworzenie i wdrażanie lokalnych 
zintegrowanych strategii, które pomogą znacznym 
stopniu osiągnąć cele określone w niniejszym RPS.  
 
RLKS ma być podejściem przekrojowym, 
umożliwiającym wdrażanie w ramach 
opracowanych oddolnie Lokalnych Strategii 
Rozwoju wybranych działań określonych w ramach 

nieuwzględniona 

Proponowane zapisy wykraczają poza 
zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
konsultacji RPO WP 2014-2020.  
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RPS, tj.:  
 
- 1.1.1 Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych 
 
- 1.1.2 Turystyczne udostępnienie obszarów 
cennych krajobrazowo 
i przyrodniczo 
 
- 2.2.1 Spójna oferta rozpoznawalnych produktów 
turystycznych 
i kulturalnych regionu 
 
- 3.1.1 Kreowanie marki „Pomorskie” 
 
- 3.1.3 Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
podnoszące atrakcyjność 
turystyczną regionu 
 
 
Zakres działań objętych konkretną Lokalną 
Strategią Rozwoju zależny będzie od 
zidentyfikowanych potrzeb lokalnych.” 
Struktura wdrażania programu  

Kierownik Programu i Zespół Zarządzający 

399.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

33 

Przyjęta schematyczna struktura wdrażania 
Programu nie spełnia wymagań rozwoju 
zasady pomocniczości – szczególnie 
pożądanej w sektorach: gospodarki 
turystycznej  i działalności kulturalnej -  
silnie uwarunkowanych terytorialnie 
(lokalnie) i zdominowanej przez sektor  
prywatny (turystyka) i społeczny (kultura). 
Zasada pomocniczości oznacza 
powinność podejmowania decyzji jak 
najbliżej obywatela, na jak najniższych 
szczeblach władzy. Proponowane zapisy 
odbiegają od tej zasady. 

 

niezasadna Jedną z zasad Strategii SWP 2020 jest 
Zasada wielopoziomowego zarządzania 
i partnerstwa oznacza, że należy 
wzmacniać 
współpracę podmiotów 
zaangażowanych w realizację Strategii, 
która prowadzi do 
zintegrowanej i uzgodnionej realizacji 
inicjatyw rozwojowych, do poprawy 
koordynacji 
podejmowanych działań, a także do 
zwiększonej efektywności i 
skuteczności wydatkowania środków 
publicznych, z uwzględnieniem 
zaangażowania w procesy decyzyjne i 
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wykonawcze partnerów społecznych i 
gospodarczych. 
Realizacja tej zasady oznacza, że 
przedsięwzięcia ważne dla realizacji 
Strategii analizowane będą pod kątem 
kryterium partnerstwa i partycypacji 
społecznej wskazującego na 
przedsięwzięcia sieciowe, o skali 
ponadlokalnej, będące efektem trwałej 
współpracy wielu podmiotów oraz 
społecznej akceptacji. 

400.  

Wojciech 
Szczurek - 
Metropolitalne 
Forum Wójtów, 
Burmistrzów, 
Prezydentów i 
Starostów 
NORDA 

33 

Omawiana Strategia jest Strategia całego 
Województwa Pomorskiego i w Zespole 
Zarządzającym nie mogą znajdować się 
tylko przedstawiciele departamentów 
UMWP, ale także przedstawiciele 
poszczególnych szczebli jednostek 
samorządu terytorialnego oraz organizacji 
turystycznych. 
 

W skład Zespołu Zarządzającego dodać:  
- przedstawiciel gmin z terenu Województwa 
Pomorskiego, 
- przedstawiciel powiatów z terenu Województwa 
Pomorskiego, 
- przedstawiciel Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, 
- przedstawiciel Lokalnych Organizacji 
Turystycznych z terenu Województwa 
Pomorskiego 
 

nieuwzględniona Zespół Zarządzający nie jest ciałem o 
charakterze społeczno-kontrolnym. 
Jego funkcje są związane z bieżącym i 
operacyjnym zarządzaniem 
Programem. Zespół jest też formą 
koordynacji działań w ramach Urzędu 
Marszałkowskiego i w relacjach z 
jednostkami podległymi, bezpośrednio 
zaangażowanymi we wdrażanie działań 
Programu. Udział organizacji i struktur 
nie zaangażowanych bezpośrednio w 
prowadzenie Programu byłby zatem 
niespójny z zadaniami i funkcjami 
Zespołu. Ciałem społeczno-
kontrolnym, opartym na zasadzie 
reprezentatywności jest natomiast Rada 
Programowa, w której udział 
podmiotów zewnętrznych, w tym 
takich jak LGD/LGR. 

Struktura wdrażania programu  
Rada programowa 

401.  
Lilianna Grosz-
Fundacja 
Dorzecze Słupi 

35 

Z uwagi na fakt iż nasz postulat dotyczy 
wskazania LGD jako partnera kluczowego 
w realizacji wybranych zadań w ramach 
RPS, udział przedstawicieli LGD w Radzie 
Programowej jest niezbędny 

- LGD - 3 przedstawicieli wskazanych przez 
regionalną sieć LGD 

częściowo 
uwzględniona  

Proponowany zapis mieści się w ppkt.i) 
s. 35 

402.  
Zdzisława 
Hołubowska- 
Fundacja 

35 
Z uwagi na fakt iż nasz postulat dotyczy 
wskazania LGD jako partnera kluczowego 
w realizacji wybranych zadań w ramach 

- LGD - 3 przedstawicieli wskazanych przez 
regionalną sieć LGD 

częściowo 
uwzględniona  

Proponowany zapis mieści się w ppkt.i) 
s. 35 
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Lokalna Grupa 
Działania – 
Naszyjnik 
Północy 

RPS, udział przedstawicieli LGD w Radzie 
Programowej jest niezbędny 

403.  

Inga Kawałek 
Związek 
Stowarzyszeń 
Pomorska Sieć 
Leader 

35 

Z uwagi na fakt iż nasz postulat dotyczy 
wskazania LGD jako partnera kluczowego 
w realizacji wybranych zadań w ramach 
RPS, udział przedstawicieli LGD w Radzie 
Programowej jest niezbędny 

- LGD - 3 przedstawicieli wskazanych przez 
regionalną sieć LGD 

częściowo 
uwzględniona  

Proponowany zapis mieści się w ppkt.i) 
s. 35 

404.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

35 

SZR obejmują zróżnicowane pod wieloma 
względami obszary i ustalenie właściwej 
reprezentacji wymagać może więcej niż 1 
osoby 

Rada Programowa: po dwóch przedstawicieli 
Subregionalnych Zespołów Roboczych 

częściowo 
uwzględniona 

Proponowany zapis mieści się w 
ppkt.h) s. 35 

405.  

Michał Glaser - 
JST GOM - 
Gdański Obszar 
Metropolitalny 

34-
35 

SZR obejmują zróżnicowane pod wieloma 
względami obszary i ustalenie właściwej 
reprezentacji wymagać może więcej niż 1 
osoby 
 

Rada Programowa: po dwóch przedstawicieli 
Subregionalnych Zespołów Roboczych 

częściowo 
uwzględniona 

Proponowany zapis mieści się w 
ppkt.h) s. 35 

Jednostki zaangażowane w realizację Programu 
       

Koordynacja Programu z pozostałymi RPS 

406.  36 

Dopisać 
 
ESW jest gotowa podjąć się realizacji tego 
zadania i koordynacji niezbędnych prac z 
odnośnymi instytucjami 

Priorytet 1.1 , działanie 1.1.2 
 
Stworzenie we współpracy z gminami 
całościowego planu rozowju turystyki regionalnej 
w Borach Tucholskich. BT sa terenm mniej 
rozpoznawalnym turystycznie niż Kaszuby  
 

niezasadna 
Proponowany zapis nie dotyczy 
koordynacji między programami. 

407.  

Józef 
Grochowicz –
Europejska 
Szkoła Wyższa 
w Sopocie 

36 

Dopisać. 
ESW jest gotowa podjąć się realizacji tego 
zadania i koordynacji niezbędnych prac z 
odnośnymi instytucjami 
 
 

Priorytet 2.1 , działanie 2.1.3 
 
Stworzenie całościowego studium 
zagospodarowania turystycznego pasa 
nadmorskiego w województwie pomorskim, 
warmińsko-mazurskim i Obwodzie 
Kaliningradzkim. Studium pozwoli spójna 
koncepcję rozwoju turystyki nadmorskiej także z 
wykorzystaniem możliwości stworzonych przez 
mały ruch graniczny. 
 

niezasadna 
Proponowany zapis nie dotyczy 
koordynacji między programami. 
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Zasady i warunki wykorzystania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych 

408.  38 

Dodaje się w wierszu: 
obszary funkcjonalne pozostałych miast o 
znaczeniu subregionalnym 
 

Priorytet/Działanie:  
1.1. Wzmocnienie systemowego wspierania 

opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego. 

1.1.1. Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych. 
 

Typ przedsięwzięć:   
 
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne centrum 
historii i kultury). 
 
Rowerem na międzynarodowym Szlaku Zamków 
Gotyckich. 
 
Nordic Walking na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
 
Konno przez Pomorze.  
 

nieuwzględniona 
Zmiana nie zasadna gdyż stanowi 
konsekwencję wcześniejszej i 
nieuwzględnionej propozycji. 

409.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 
 

38 Dodaje się w wierszu: 
 
 
wiejskie obszary peryferyjne wymagające 
wsparcia procesów rozwojowych:  
 

Priorytet/Działanie:  
1.1. Wzmocnienie systemowego wspierania opieki i 
ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
1.1.1. Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych. 

 
Typ przedsięwzięć:   
 
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne centrum 

nieuwzględniona Zmiana nie zasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 



 105 

Lp. 
Osoba / 
Podmiot 

Str. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

 
Rowerem na międzynarodowym Szlaku Zamków 
Gotyckich. 
 
Nordic Walking na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
 
Konno przez Pomorze.  
 

410.  38 

Turystyka rowerowa staje się coraz 
popularniejszą formą turystyki aktywnej. 
Atrakcyjność oferty turystycznej regionu 
zapewni m.in. funkcjonalne 
zagospodarowanie tras turystycznych  o 
charakterze krajoznawczym i 
ponadlokalnym. Międzynarodowa trasa 
rowerowa R-1 jest jedną z podstawowych 
tras  sieci Euro-Velo wyznaczonej przez 
Europejską Federację Cyklistów. 
Kontynuacja  kolejnych odcinków trasy R-
1 biegnących na obszarze Dolnego 
Powiśla jest niezbędna dla osiągnięcia 
wymaganego standardu trasy. 
Przedsięwzięcie koresponduje z kryteriami 
specyficznymi Działania 2.1.1, dlatego 
postuluje się dopisanie w tabeli – trzecia 
kolumna – Typy przedsięwzięć) 
 
 
 

Typy przedsięwzięć : 
1.Euro Rout R-1 
2.Wiślana Trasa Rowerowa 
3.Projektowane  Euro-Velo 10 
4. Kajakiem przez Pomorze 
5. Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej-etap II 

nieuwzględniona 
Zmiana nie zasadna gdyż stanowi 
konsekwencję wcześniejszej i 
nieuwzględnionej propozycji. 

411.  
Leszek 
Sarnowski  38 Dodaje się w wierszu: 

obszary funkcjonalne pozostałych miast o 
znaczeniu subregionalnym 
 

1.2. Wzmocnienie systemowego wspierania 
opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego. 

1.2.1. Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych. 
 

Typ przedsięwzięć:   
 
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 

nieuwzględniona Zmiana nie zasadna gdyż stanowi 
konsekwencję wcześniejszej i 
nieuwzględnionej propozycji. 
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Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne centrum 
historii i kultury). 
 
Rowerem na międzynarodowym Szlaku Zamków 
Gotyckich. 
 
Nordic Walking na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
 
Konno przez Pomorze.  
 

412.  38 

Dodaje się w wierszu: 
wiejskie obszary peryferyjne wymagające 
wsparcia procesów rozwojowych:  
 

Priorytet/Działanie:  
1.1. Wzmocnienie systemowego wspierania opieki i 
ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
1.1.1. Poprawa stanu obiektów i obszarów 
zabytkowych. 

 
Typ przedsięwzięć:   
 
Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obiektów Dolnego Powiśla  na międzynarodowym 
Szlaku Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne centrum 
historii i Kultury, Gotycki Park Kulturowy). 
 
Rowerem na międzynarodowym Szlaku Zamków 
Gotyckich. 
 
Nordic Walking na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich. 
 
Konno przez Pomorze.  
 

nieuwzględniona 
Zmiana nie zasadna gdyż stanowi 
konsekwencję wcześniejszej i 
nieuwzględnionej propozycji. 

413.  
Jan Olech, 
Burmistrz 
Miasta Ustka 

38 

Marina jachtowa w Ustce będzie 
kluczowym elementem znacznie 
podnoszącym atrakcyjność turystyczną 
FOM. Będzie infrastrukturą węzłową 

obszar funkcjonalny  
Słupska  
 
2.1 Nowoczesne rozwiązania  

nieuwzględniona 

ZPT mają dopiero doprowadzić do 
identyfikacji konkretnych projektów 
rozwojowych. RPS powinien 
wskazywać obszary tematyczne do 
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wokół której podejmowane będzie szereg 
inicjatyw / przedsięwzięć 

infrastrukturalne i przestrzenne   
2.1.1 Kreowanie powszechnie dostępnej 
przestrzeni  
 
- Projektowane Euro-Velo 10 
- Kajakiem przez Pomorze 
- pomorska sieć marin jachtowych  - ostatni 
etap Ustka 

negocjacji ZPT a nie z góry definiować 
konkretne propozycje projektowe.  
Ponadto nie zgłoszono opisu 
planowanych działań pozwalającego 
weryfikacje niniejszej propozycji z 
kryteriami przedsięwzięcia 
strategicznego. 
 
 

414.  

Chojnicko-
Czluchowski 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

38 

W obszarze tematycznym dopisać. 
Działania te powinny być realizowane 
również na obszarach funkcjonalnych 
pozostałych miast o znaczeniu 
subregionalnym. 

Priorytet 1.1. 
Wzmocnienie systemowego wspierania opieki i 
ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
1.1.1. 
Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych 
typy przedsięwzięć: Brama Pomorska- baszty 
średniowieczne  
 
Do typów przedsięwzięć 2.1.1 dopisac  Budowa 
tras rowerowych w ramach Kaszubskia 
Marszruta – etap II 

nieuwzględniona  ZPT mają dopiero doprowadzić do 
identyfikacji konkretnych projektów 
rozwojowych. RPS powinien 
wskazywać obszary tematyczne do 
negocjacji ZPT a nie z góry definiować 
konkretne propozycje projektowe. 
 
Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  
 

415.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

38 

Zasady i warunki wykorzystania ZPT 
Tabela. 
W Typie obszaru funkcjonalnego – 
wiejskie obszary peryferyjne wymagające 
wsparcia procesów rozwojowych w 
kolumnie : Typy przedsięwzięć dodać jako 
piąty zapis:  
 

„Szlak Dziedzictwa kultury olęderskiej i 
menonickiej”. 
Opracowanie i ustanowienie szlaku stanowić 
będzie podstawowy czynnik rozwoju turystyki na 
wielu peryferyjnych obszarach wiejskich, tym 
samym napływu inwestycji i kapitału 

nieuwzględniona 

Nie zgłoszono opisu planowanych 
działań pozwalającego weryfikacje 
niniejszej propozycji z kryteriami 
przedsięwzięcia strategicznego.  

416.  

Romana 
Aziewicz - 
Europejskie 
Ugrupowanie na 
Rzecz Edukacji    
i Kreowania 
Aktywności 
„EUREKA” 

37 

Poza wymienionymi formuła ZPT ma 
szerokie zastosowanie tam , gdzie 
pojawiają się inicjatywy, np. ze strony 
partnerów społecznych, które mogą mieć 
znaczenie dla lokalnego rozwoju, 
zatrudnienia np. w oparciu o działania 
ekonomii społecznej. 

Wiele inicjatyw społecznych nie uzyskuje wsparcia 
mimo innowacyjnych rozwiązań i prospołecznych 
założeń. To marnotrastwo społecznego 
potencjału, stracona szansa na zatrudnienie osób 
bezrobotnych, . 
Przykładem inicjatywy , która nie uzyskała 
wsparcia mimo wieloletnich starań jest projekt 
SZLAK-Sieci Zintegrowanych Lokalnych 
Animatorów Krajoznawczych, aktywizujący osoby 
niepełnosprawne. 

nieuwzględniona Brak propozycji zapisu. 

RAMY FINANSOWE RPS AKT 
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417.  39 

Tabela „Szacunkowy podział środków na 
poszczególne priorytety i instrumenty 
finansowe” 
 
Zapis związany ze zmianą zapisu na 
stronie 21 

1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego  

 Udział priorytetu w całkowitym budżecie RPS      
13,23%      235 mln zł 
 
 
1.1. Wzmocnienie systemowego wspierania 

opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego     
Udział priorytetu w całkowitym budżecie 
RPS  13,23%   235 mln zł 

 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

418.  40 

Dodaje się w tabeli 
  
priorytet: 
 
 
 
 
 
liczbę przedsięwzięć strategicznych: 
 
 
 
 
 
 
 
wartość całkowita przedsięwzięć: 
 
w tym udział środków z budżetu SWP 

 
1.1.         Wzmocnienie systemowego 

wspierania opieki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

 
1. Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 

obiektów Dolnego Powiśla  na 
międzynarodowym Szlaku Zamków 
Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne 
centrum historii i kultury). 
 

 
 
 
 
 
70 mln 

 
70  mln 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

419.  

Leszek Burczyk 
– 
Przewodniczący 
Subregionu 
Nadwiślańskiego 

40 

Dodaje się w tabeli 
 
Priorytet 2.1 Nowoczesne rozwiązania 
infrastrukturalne i przestrzenne 
 

Liczba przedsięwzięć  strategicznych 
          1. EuroRout R-1 

2. Projektowana Euro Velo 10; 
3. WTR- (Wiślana Trasa Rowerowa, 

projektowana Euro-Velo9; 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 
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Liczba przedsięwzięć  strategicznych 
1. Projektowana Euro Velo 10; 
2. WTR- (Wiślana Trasa 

Rowerowa, projektowana Euro-
Velo9; 

3. „Kajakiem przez Pomorze” 
4. Pętla Żuławska – rozwój 

turystyki wodnej – etap II 

4. „Kajakiem przez Pomorze” 
5. Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – 

etap II 

420.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

 

40 Dopisać  Uzupełnić o pkt. „Budowa Centrum Hewelianum” nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

421.  
Leszek 
Sarnowski  39 

Tabela „Szacunkowy podział środków na 
poszczególne priorytety i instrumenty 
finansowe” 
1. Zachowanie i turystyczne 

wykorzystanie potencjału dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego  

 Udział priorytetu w całkowitym budżecie 
RPS     9,3%      165 mln zł 

 
 
1.1. Wzmocnienie systemowego 

wspierania opieki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego  
Udział priorytetu w całkowitym 
budżecie RPS 9,3%      165 mln 
zł 

 
Zapis związany ze zmianą zapisu na 
stronie 21 

 
 

2. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego  

 Udział priorytetu w całkowitym budżecie RPS      
13,23%      235 mln zł 
 
 
1.2. Wzmocnienie systemowego 

wspierania……….Udział priorytetu w 
całkowitym budżecie RPS  13,23%   235 
mln zł 

 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 
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422.  40 

Dodaje się w tabeli 
  
priorytet: 
 
 
 
 
 
liczbę przedsięwzięć strategicznych: 
 
wartość całkowita przedsięwzięć: 
 
w tym udział środków z budżetu SWP 

1.2.         Wzmocnienie systemowego 
wspierania opieki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

 
1. Turystyczno-rekreacyjne 

zagospodarowanie obiektów Dolnego 
Powiśla  na międzynarodowym Szlaku 
Zamków Gotyckich  (w tym min. Letnia 
Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego w Sztumie- innowacyjne 
centrum historii i kultury). 

 
70 mln 
 
70 mln 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

423.  40 
Przewiduje się wybudowanie lub adaptację 
5-8 Subreginalnych Centrów Poznawczych 
na sumę ok. 100 mln zł, 

5.Subregionalne Centra Poznawcze 
 
Wartość całkowita przedsięwzięcia 
500 mln 
 

niezasadne Nie zgłoszono propozycji takiego 
przedsięwzięcia. 
 

424.  

Michał Górski- 
Regionalna Izba 
Gospodarcza 
Pomorza 

 40 

Dodanie zapisu  
Przewidywany koszt opracowania i 
wdrożenia regionalnego systemu 
sprzedaży pakietów i produktów 
turystycznych wynosi 3 mln zł 

Priorytet 2.2 
 Kreowanie ofert czasu wolnego 
 
Liczba przedsięwzięć strategicznych 
 
1.Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu 
sprzedaży pakietów i produktów turystycznych 
 
Wartość całkowita przedsięwzięcia 
3 mln zł 
 
Suma  526,8 mln zł. 

nieuwzględniona Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

425.  
Jan Olech, 
Burmistrz 
Miasta Ustka 

40 

Dla FOM będzie  to inwestycja 
strategiczna wpisująca się w podjęte w 
aktualnym okresie programowania  
inwestycje zrealizowane na terenie 
województwa w Łebie, Sopocie. 

Lista przedsięwzięć strategicznych 
1. Projektowana EuroVelo 10;  
2. WTR – (Wiślana Trasa Rowerowa,  
projektowana Euro-Velo 9);  
3. „Kajakiem przez Pomorze”;  
4. Pętla Żuławska- rozwój turystyki  
wodnej -etap II. 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 
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5. Budowa sieci marin jachtowych –ostatni 
etap-Ustka 

426.  

Jerzy Szałygin 
Fundacja 
Ochrony 
Wspólnego 
Dziedzictwa 
Kulturowego 
TERPA 
Warszawa 

 
W kolumnie : Liczba przedsięwzięć 
strategicznych” jako punkt 5 dodać zapis: 
 

„ Szlak dziedzictwa kultury olęderskiej i 
menonickiej”. Opracowanie i ustanowienie szlaku 
stanowić będzie podstawowy czynnik rozwoju 
turystyki na wielu peryferyjnych obszarach 
wiejskich, tym samym napływu inwestycji i kapitału 

nieuwzględniona 
Uwaga niezasadna gdyż wcześniejsze 
propozycje nie zostały uznane. 

SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI  

       

INNE  

427.  

Ryszard Toczek 
Biuro Rozwoju  
- Urząd Miasta 
Gdyni 
 

 

Proponuje się oparcie proponowanych 
działań o mapy i in.  informacje graficzne, 
podnoszące wartość dokumentu. 
Podniesienie atrakcyjności dokumentu – i 
jego komunikatywności – szczególnie dla 
osób spoza województwa i kraju, 
zainteresowanych celami polityki 
turystycznej samorządu województwa 

 

niezasadna 
 

Sposób redakcji RPS AKT Jest 
kontynuacją formatu przyjętego przy 
SRWP 2020. 

428.  

Michał Glaser-
JST GOM-
Gdański Obszar 
metropolitarny 

 

Nie potrzebnie zawęża się status 
kluczowych partnerów do przedsiębiorców 
MŚP, którzy mogą nie posiadac środków i 
potencjału do realizacji projektów.Nalezy 
usunąć ograniczenie MŚP. 

 

uwzględniona  

429.  

Piotr Żywicki- 
Pomorska Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

 

Dodatkowe propozycje dotyczące RPS – AKT do wykorzystania (dopisania) w stosownym 
miejscu. 

1)     zagospodarowanie szlaków wodnych (kajakowych) pod kątem infrastruktury; 
poszerzenie programu „kajakiem przez pomorze” o budowę miejsc przeznaczonych  
na przenoski, budowę pomostów, miejsc postojowych itd. 
systemowe oznakowanie szlaków wodnych,  
promocja wyjątkowo bogatej i urozmaiconej sieci rzek pomorskich 

2)     stworzenie programu – „turystyka aktywna dla niepełnosprawnych” w oparciu o 
wszelkie możliwe dyscypliny uprawiane powszechnie czyli: 
wycieczki piesze, imprezy na orientację, kajakowe, rowerowe, narciarskie. 

nieuwzględniona Proponowane zmiany mają charakter 
postulatywny i są zbyt szczegółowe.  
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Włączanie osób niepełnosprawnych do wszelkich imprez turystycznych i sportowych 
wykorzystanie wolontariuszy do działań organizacyjnych i pomocniczych  

3)     stworzenie miejsc parkowych i leśnych na potrzeby organizowania imprez na 
orientację; 
proponujemy program – „zielone punkty kontrolne”, który przewiduje ustawienie w 
w/w miejscach stałych punktów w oparciu o które stworzone byłyby trasy do biegów i 
marszów na orientację  
z różnymi wariantami; 
gotowe mapy byłyby do wydrukowania w internecie i do wykorzystania na potrzeby 
szkolne (lekcje WF, geografii, przyrody), na spacery rodzinne, imprezy młodzieżowe itd 

4)     wykorzystanie w okresie zimowym szlaków rowerowych , pieszych i Nordic Walking 
na potrzeby biegowych tras narciarskich; 
proponujemy program: „aktywne pomorze- aktywni mieszkańcy”   

Wszystkie w/w propozycje spełniają warunek ofertowo-produktowy strategii pomorskie 2020  
czyli tworzą bądź uzupełniają całoroczną ofertę która staje się atrakcyjniejsza. 
Oferta wzmacnia wizerunek regionu i czyni go bardziej rozpoznawalnym. 
Pozostaje dopracowanie i dodanie aspektu kulturowego (muzea, zabytki, kulinaria itd.) 

430.  

Ryszard 
Popowski- 
PSOUU-Kolo w 
Gdańsku 

 

 
rozdzielenie turystyki i kultury w 
następnych RPS 
 
to jednak są całkowicie odmienne obszary 
– różnie spełniają się poza miastem i w 
mieście – można uznać, że są adresowane 
do różnych grup odbiorców, zwłaszcza 
jeżeli chodzi nam o kulturę aspiracyjną.  
 
Podczas dyskusji turystyka całkowicie 
zdominowała spotkanie. To odrębne 
światy i sposoby działania i myślenia. W 
takim zestawieniu kultura traci swa 
autonomię i staje się kulturą turystyczną – 
np. festyn folklorystyczny we Wdzydzach.  
Potrzebny i wartościowy ale nie 
wystarczający. 

 nieuwzgędniona Brak propozycji modyfikacji. 

431.  Janusz Moryś  Uwaga ogólna do dokumentu Proponuje się uzupełnić katalog partnerów częściowo Na etapie dalszych prac, lista 
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Rada Rektorów 
Województwa 
Pomorskiego 

 
Uczelnie wyższe stanowią bardzo ważne 
ogniwo działalności kulturalnej i 
turystycznej.  Jako przykład może 
posłużyć Stacja morska Uniwersytetu 
Gdańskiego w helu i funkcjonujące przy 
niej Fokarium, które jest jedną z 
najbardziej rozpoznawalnych atrakcji 
turystycznych województwa pomorskiego. 
Uczelnie są niejednokrotnie właścicielami 
zabytkowych obiektów, które po 
renowacji mogłyby zostać udostępnione i 
stanowić atrakcje turystyczną. 

kluczowych o uczelnie wyższe we wszystkich 
priorytetach 

uwzględniona  kluczowych partnerów zostanie 
zweryfikowana. 

432.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

 

Strategia w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej sprawia wrażenie 
pisanej pod kątem atrakcyjności 
turystycznej. Instytucje kultury zostały 
wymienione jako kluczowi partnerzy, ale 
tylko w kontekście infrastruktury 
kulturalnej, jako atrakcja turystyczna; nie 
jest pokazana ich specyfika i 
różnorodność. Brakuje systemowego 
ujęcia wydarzeń kulturalnych. 

Kultura potraktowana jedynie jako atrakcja 
turystyczna, gdzie szczególnie podkreśla się walory 
dziedzictwa i bazę instytucji kultury, gubi swój 
walor ukazujący region jako wypełniony ciekawą 
ofertą kulturalną. Brak też wskazania kierunków, 
„miejsc pustych”.   

nieuwzględniona Brak propozycji modyfikacji. 

433.  

Alan 
Aleksandrowicz 
– Prezes 
Zarządu 
InvestGDA 

 

Ogólna uwaga: należy usunąc ograniczenie 
MŚP w kluczowych partnerach w całym 
dokumencie ( żeby nie zawężać ich 
statusu)  

 

uwzględniona  

434.  

Tomasz 
Drozdowski - 
Pełnomocnik 
PMG ds. 
Strategii 
Rozwoju 
Gdańska- Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

 

Nie potrzebnie zawęża się status 
Kluczowych partnerów do 
przedsiębiorców MŚP, którzy mogą nie 
posiadać środków i potencjału do 
realizacji projektów. Należy usunąć 
ograniczeni e„MŚP”. 

 

uwzględniona  

435.  
Barbara Dykier- 
Wójt Gminy 
Słupsk 

 
Postulujemy utworzenie osobnego 
Regionalnego Programu Strategicznego 
pod nazwą „Rozwój Lokalny Kierowany 

 
niezasadna Proponowane zapisy wykraczają poza 

zakres tematyczny RPS AKT. Postulat 
powinien zostać zgłoszony na etapie 
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przez Społeczność w Województwie 
Pomorskim”. Program winien opisywać 
sposób wykorzystania podejscia RLKS 
(ang: CLLD - Community Led Local 
Development)  w realizacji wybranych 
celów określonych w następujących RPS: 
RPS - rozwoju gospodarczego, RPS - 
atrakcyjność kulturalna i turystyczna, RPS 
- aktywności zawodowej i społecznej, RPS 
- energetyki i środowiska.  
Utworzenie osobnego programu winno 
skutkować utworzeniem osobnego 
priorytetu w ramach RPO dla 
Województwa Pomorskiego, gdyż tylko 
takie podejscie umożliwi skorzystanie z 
zachęty Komisji Europejskiej dla 
wdrażania podejścia RLKS z 
wykorzystaniem funduszy spójności 
polegajacej na tym, że poziom 
dofinansowania na działania wdrażane za 
pomocą podejścia Leader (czyli w nowym 
okresie podejścia RLKS)  będzie wyższy o 
10 punktów procentowych.  Zgodnie z 
dokumentem pn. "Wspólne wytyczne 
Dyrekcji Generalnych Komisji 
Eurpejskiej, Agri, Empl, Mare, Regio, na 
temat Rozwoju Kierowanego przez 
Lokalną Społeczność w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych": "aby ułatwić 
programowanie, w ramach programów 
operacyjnych obejmujących EFRR i EFS, 
CLLD będzie programowany w ramach 
jednego konkretnego priorytetu 
inwestycyjnego. Jeżeli cała oś priorytetowa 
jest realizowana przy pomocy CLLD, 
może skorzystać z wyższej o 10% stopy 
współfinansowania z tych funduszy na 
poziomie osi priorytetowej ." 

konsultacji RPO WP 2014-2020. 
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