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WPROWADZENIE 

W dniu 4 października 2022 r. uchwałą nr 958/391/22 Zarząd Województwa Pomorskiego 
przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, zwanego dalej „RPS 
Gospodarka 2030” i skierował go do konsultacji.  

Konsultacje były prowadzone w oparciu o wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i trwały 46 dni w okresie od 4 października 2022 
r. do 18 listopada 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach projektu RPS Gospodarka 2030 zostało 
opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym,  
a także na tablicy ogłoszeń UMWP, w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP oraz na stronie 
internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu. 

Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji 
partnerów społecznych i gospodarczych na temat zaproponowanych zmian. 



 
 

I.  FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1.  PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS GOSPODARKA 2030 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i 
czasu wolnego został przyjęty uchwałą nr 755/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z 
dnia 29 lipca 2021 r. Projekt zmiany RPS Gospodarka 2030 został przyjęty uchwałą Zarząd 
Województwa Pomorskiego nr 958/391/22 z dnia 4 października 2022 r.  

Zmiany w RPS Gospodarka 2030 wynikają z potrzeby aktualizacji i korekty niektórych 
zapisów, szczegółowo opisanych poniżej i w projekcie zmiany RPS Gospodarka 2030 wraz z 
załącznikami. 

2.  PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI 

W dniu 4 października 2022 r. uchwałą nr 958/391/22 Zarząd Województwa Pomorskiego 
przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku 
pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego i skierował go do konsultacji.  

Konsultacje prowadzone w oparciu o wymogi wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju i trwały 46 dni w okresie od 4 października 2022 r. do 
18 listopada 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach projektu RPS zostało opublikowane w prasie 
o zasięgu regionalnym, a także na tablicy ogłoszeń UMWP, w Biuletynie Informacji Publicznej 
UMWP oraz na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu. 

Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji 
partnerów społecznych i gospodarczych na temat zaproponowanych zmian. 

Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli różnych podmiotów: instytucji i 
gremiów, w szczególności przedstawicieli JST oraz ich jednostek organizacyjnych, związków 
pracodawców, stowarzyszeń i organizacji zawodowych, NGO, lokalnych grup działania oraz 
środowiska akademickiego. Konsultacje były również otwarte dla osób fizycznych. 
Konsultacje miały formę pośrednią (pisemną).  

W ramach konsultacji uwagi i wnioski (w liczbie 28) zgłosiło 5 podmiotów. Zostały one 
rozpatrzone przy opracowywaniu ostatecznej wersji RPS Gospodarka 2030. Pełna 
dokumentacja dotycząca uwag i wniosków zgłoszonych procesie konsultacji, jak również 
sposobu i zakresu w jakim zostały uwzględnione dostępna jest w Departamencie Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także dołączona 
została w formie załącznika do niniejszego raportu (Załącznik nr 1).  

 
 
 
 
 

II.  GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 



 
 

Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji 
partnerów społecznych i gospodarczych na temat zaproponowanych zmian, dotyczących: 

1) wpisania Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jako realizatora kilku przedsięwzięć 
strategicznych oraz zobowiązań SRWP 2030 oraz wpisania różnych podmiotów 
realizujących przedsięwzięcia z obszaru turystki i czasu wolnego (m.in. JST i ich 
jednostki organizacyjne, LGD i LGR, LOT i inne organizacje pozarządowe i 
społeczne, Lasy Państwowe, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Parki 
Narodowe, GDDKiA, Wody Polskie, spółki skarbu państwa), 

2) usunięcia Federacji Rosyjskiej z obszarów współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej, 

3) aktualizacji szczegółowych opisów przedsięwzięć strategicznych oraz 
doprecyzowania zakresów interwencji niektórych działań, 

4) korekty wskaźników oraz dostosowania innych zapisów rodzących wątpliwości 
interpretacyjne. 

W ramach konsultacji uwagi i wnioski (w liczbie 28) zgłosiło 5 podmiotów. Nie odnosiły się 
one do zaproponowanych zmian w projekcie zmiany RPS Gospodarka 2030. W większości 
dotyczyły kwestii związanych z realizacją Celu Szczegółowego 3. Inspirująca oferta 
turystyczna i czasu wolnego. Przeważająca część uwag zgłoszonych do Celu Szczegółowego 3 
Inspirująca oferta turystyczna i czasu wolnego dotyczyła kwestii uszczegółowienia zapisów w 
zakresie szeroko pojętej turystyki uzdrowiskowej w ramach PS Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa oraz działania związanego z zagospodarowaniem kąpielisk w ramach PS 
Pomorskie Kąpieliska. Proponowane uzupełnienia uznano za zbyt szczegółowe jak na 
strategiczny charakter dokumentu, przy czym część zapisów RPS obejmowała już szersze 
kategorie od tych proponowanych (np. zapisy dotyczące turystyki prozdrowotnej obejmują 
różne rodzaje turystyki korzystnej dla zdrowia, m.in. turystykę uzdrowiskową, terapeutyczną 
itd.; zapisy dotyczące badań zasobów leczniczych). Niektóre uwagi podnosiły kwestie 
dotyczące opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji, które uwzględnione są w RPS w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Uwzględniono uwagi 
doprecyzowujące zapisy dotyczące niektórych Przedsięwzięć Strategicznych (m.in. Pomorskie 
Trasy Rowerowe - etap 3 - Trasa Subregionalna, Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze 
Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego, Pomorskie Kąpieliska). 

W ramach aktualizacji RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej  
i czasu wolnego zdecydowano się na korektę wskaźników (dotyczących portów oraz 
przystani, a także kąpielisk), ze względu na pozyskanie nowych danych oraz dokładniejsze 
szacunki pożądanego stanu docelowego. W ramach modyfikacji zapisów dotyczących 
współpracy międzynarodowej i regionalnej zaktualizowano zapisy w związku z aktualną 
sytuacją (w kwestii Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz współpracy 
z Federacją Rosyjską). W działaniu 3.2.1 dodano zapisy związane z kreowaniem marki 



 
 

turystycznej oraz rozwojem produktów turystycznych poprzez wsparcie wydarzeń 
bazujących na lokalnych wyróżnikach. 

Przedstawione zostały również uwagi o charakterze horyzontalnym. Dotyczyły one 
następujących kwestii. Po pierwsze, pojawiła się propozycja przygotowania "pomorskiego 
planu kosmicznego", który pozwoli na ustalenie możliwości rozwoju tej branży 
technologicznej i zwiększenie zatrudnienia oraz inwestycji na Pomorzu. Podobne 
strategie/plany będą powstawać w kilku innych województwach w Polsce. Ponadto, 
zwrócono uwagę, że inwestycje zagraniczne na Pomorzu mogą mieć ograniczony charakter z 
uwagi na fakt braku lub też ograniczonej współpracy inwestorów zagranicznych z lokalnymi 
podmiotami. Pojawiła się sugestia, by przeanalizować wpływ takich inwestorów na region i 
zastanowić się, jak zwiększyć tę współpracę oraz zachęcić duże zagraniczne spółki do 
większej aktywności w regionie. Kolejna uwaga dotyczyła kwestii wykorzystania funduszy 
strukturalnych na zasadach Horyzontu Europa. Sugerowano, że to obecnie najszybsze i 
najprostsze działanie, które może pomóc w rozwoju Pomorza, w szczególności w kontekście 
spodziewanego wzrostu innowacyjności w regionie. 

Uwagi z konsultacji zostały rozpatrzone przy opracowywaniu ostatecznej wersji RPS 
Gospodarka 2030. 

 

 

 


