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Cel strategiczny: Gospodarka i miejsca pracy 
 

1. Wzrost zatrudnienia 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”, którego 
efektem jest utworzenie 58 nowych miejsc pracy (zadanie współfinansowane z RPO WK-P 2007-2013), [więcej 
informacji nt. realizacji zadania w celu strategicznym Innowacyjność] 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI]1 

 Realizacja Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015. Województwo Kujawsko-Pomorskie 
(przyjętego uchwałą Nr 24/765/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.) 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Informacja na temat efektów realizacji programu zostanie 
przedstawiona w osobnym raporcie opracowywanym przez WUP do 30 kwietnia 2016 r. RPDZ jest 
opracowywany corocznie, w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2015, poz. 149 z późn. zm.) 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

 Rozpoczęcie funkcjonowania Zakładu Aktyności Zawodowej w Przyjezierzu (ósmy zakład w województwie),  

w którym zatrudnienie znalazło 38 osób, w tym 27 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku podpisana została 
umowa na dofinanoswanie utworzenia dziewiątego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest 
Miasto Włocławek. Obecnie organizator podejmuje działania przygotowujące zakład aktywności zawodowej do 
zatrudnienia 34 osób niepełnosprawnych (oba zadania finansowane są ze środków PFRON i budżetu 
województwa) 
[Dep. Spraw Spolecznych i Zdrowia] 

− Realizacja badania pn. „Barometr zawodów”2, którego celem było określenie zapotrzebowania na pracowników 
określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy, w oparciu o wiedzę pracowników powiatowych 
urzędów pracy. Wśród grup wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych w 2016 r. poszukiwani będą 
inżynierowie budownictwa, inżynierowie mechanicy, specjaliści automatyki i robotyki, specjaliści ds. organizacji 
produkcji, specjaliści elektroniki i telekomunikacji, a także samodzielni księgowi i pielęgniarki. Grupą deficytową 
będą także graficy komputerowi, a w branży transportowej – spedytorzy i logistycy.  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

− Realizacja systemowego projektu badawczego pn. „Rynek pracy pod Lupą II” (zakończenie projektu – czerwiec 
2015 r. ), w ramach którego WUP przeprowadził m.in. badanie internetowych ofert pracy. Badanie to wykazało, 
że drogą internetową poszukiwano przede wszystkim: specjalistów ds. sprzedaży, opiekunów klienta, 

przedstawicieli medycznych, specjalistów ds. kluczowych klientów, specjalistów ds. zarządzania i organizacji, 
specjalistów ds. administracji i rozwoju czy specjalistów ds. marketingu i handlu. Najwięcej ofert internetowych 
było skierowanych dla absolwentów kierunków: ekonomicznych i administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, 
medycznych oraz informatycznych. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

− Udzielenie dotacji ok. 100 osobom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dziedzinie e-handlu oraz 
doposażenie kilkunastu miejsc pracy (zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Pracy, PO KL oraz RPO WK-P 
2007-2013). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

− Utrzymanie i rozwój krajowego systemu oraz regionalnych portali doradztwa edukacyjno-zawodowego 
wytworzonych w ramach projektu systemowego realizowanego przez Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej. Internetowy system informacji edukacyjno-zawodowej prezentuje aktualne informacje związane  
z doradztwem zawodowym, rynkiem pracy i edukacją w poszczególnych województwach. Są to informacje 
przydatne w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej, skierowane do uczniów  
i ich rodziców, absolwentów szkół, osób bezrobotnych, poszukujących pracy, doradców zawodowych oraz 

wszystkich zainteresowanych.  
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego] 

− Podejmowanie działań na rzecz „przyciągnięcia” do województwa dużego przedsiębiorcy, z rozpoczęciem 
działalności którego powstało dużo nowych miejsc pracy. Wśród sfinanlizowanych w 2015 r. projektów 
wymienić należy m.in. inwestycję firm: Centrum Dystrybucyjne Lidl – ok. 200 osób, Vital – 40 osób, Mr. Garden 
– 500 osób, Brenntag – 20 osób, Solvay – ok. 100 osób, Schumacher Packaging – 60 osób (rozbudowa). 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 
 

                                           
1 Podmiot/y, które przekazały informacje nt. realizacji kierunku działań. 
2 Barometr Zawodów, WUP w Toruniu, wyniki dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie wybranych zagadnień, inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
2. Rozwój przestrzeni inwestycyjnej  
− Prowadzenie działań mających na celu wykorzystanie obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych, 

powojskowych i popegeerowskich) do prowadzenia działalności gospodarczych. Efektem prowadzonych działań  
jest sprzedaż prywatnemu inwestorowi cukrowni w Żninie, gdzie realizowany będzie duży projekt inwestycyjny 
obejmujący działalność hotelowo-turystyczno-rehabilitacyjną.  
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Dla przedsięwzięć inwestycyjnych wyróżniono następujące etapy realizacji: nie rozpoczęto realizacji, faza projektowa, faza uzgadniania 

dokumentacji, wstępna faza procesu inwestycyjnego, zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, zrealizowano. 
Dla przedsięwzięć nie inwestycyjnych wyróżniono następujące etapy realizacji: nie rozpoczęto realizacji, faza początkowa, faza 
zaawansowana, zrealizowano. 
4 Podmiot/y, które przekazały informacje nt realizacji przedsięwzięcia. 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap3 
(rok rozpoczęcia 
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Opracowanie programu rozwoju gospodarczego 
województwa jako podstawy kompleksowych 
działań na rzecz aktywizacji gospodarczej 

faza początkowa 
(od 2014) 

Założenia do programu zostały opracowane 
przez zewnętrznego wykonawcę. W roku 
2015 w budżecie departamentu nie było 
środków na wykonanie tego zadania. Planuje 
się pozyskanie środków na rok 2016.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji (na etapie opracowania programu)/ brak podmiotu na etapie wdrażania 
programu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji (na etapie opracowania programu)/ brak podmiotu na etapie wdrażania 
programu 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, Dep. Rozwoju Regionalnego]4 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Wykorzystanie obszarów 
zdegradowanych i terenów 
przemysłowych na cele 
tworzenia przestrzeni 
inwestycyjnych 

nie rozpoczęto 
realizacji 

Przedsięwzięcie będzie przedmiotem osobnej analizy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne, samorząd województwa 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Rozwój specjalnych 
stref ekonomicznych 

faza 
zaawansowana 

Wsparcie rozwoju SSE: opiniowanie wniosków dotyczących włączenia 
nowych terenów do SSE; bezpośrednia obsługa inwestorów 
zagranicznych, zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji na terenach 
objętych przez PSSE; przekazywanie ofert inwestycyjnych, dotyczących 
terenów objętych PSSE do PAIiZ w odpowiedzi na pojawiające się 
zapytania inwestorów. 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie w zakresie 
niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
  

3. Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb rozwoju gospodarczego 
W roku 2015 nie odnotowano problemów braku lokalnej infrastruktury technicznej jako bariery rozwoju terenów 
gospodarczych. Realizacja kierunku jest w praktyce niezależna od działań samorządu województwa. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w szczególnych przypadkach – wykonawcza 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 

4. Rozwój potencjału logistycznego regionu  
W roku 2015 nie odnotowano znaczących inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych 
lub magazynowych na terenie województwa.  
Realizacja kierunku jest w praktyce niezależna od działań samorządu województwa. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorząd województwa, samorządy lokalne 

W 2015 r. utworzono 4 nowe podstrefy PSSE:  
- Lipno – inwestor D`Aucy Polska 
- Janikowo – inwestor Soda Polska CIECH 
- Brodnica 
- Toruń – inwestor Boryszew 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne, samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Rozwój Parków 
Technologicznych i 
Przemysłowych, jako 
przygotowanej 
przestrzeni do rozwoju 
firmy 

faza początkowa Monitorowanie miejsc, gdzie powstają i gdzie funkcjonują parki 
przemysłowe i technologiczne.  
W 2015 roku zakończono szereg działań zmierzających do uzbrojenia 
terenów (w Nakle nad Notecią, Płużnicy, Koronowie, Sepólnie, 
Brodnicy, Inowrocławiu i Rypinie) w ramach działania 5.6 RPO, dzięki 
czemu zostały one zakwalifikowane do kategorii Obszarów Aktywności 
Gospodarczej tj. posiadających pewne cechy lokalizacyjne parku 
przemysłowego, jednak pozbawione wydzielonej struktury i 
zarządzane „ad hoc” przez administrację samorządową.  
W zakresie parków technologicznych: zakończono budowę obiektu 
biurowego/inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Aktualnie 
trwają poszukiwania najemców powierzchni w nowootwartym 
obiekcie. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd gospodarczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji/Wydział Rozwoju Gospodarczego 
[ Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
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Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w szczególnych przypadkach – wykonawcza 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
 

5. Rozwój powierzchni biurowych w Bydgoszczy i Toruniu 
Brak danych. Realizacja kierunku jest niezależna od działań samorządu województwa, a system statystyki 
publicznej uniemożliwia uzyskania danych za rok 2015. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w szczególnych przypadkach – wykonawcza 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
 
 

6. Rozwój sektora instytucji otoczenia biznesu 
 Podpisanie umowy partnerskiej (w dniu 17 marca 2015 r.) pomiędzy IOB z terenu naszego województwa 

(łącznie 19 instytucji) celem budowy regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu wspierającej rozwój małych  
i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia 
poziomu innowacyjności w regionie. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy „Połączeni Wiedzą Więcej” 
(zadanie współfinansowane z EFS). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Puplicznego – KPAI] 

 Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o. o., której celem jest promocja województwa jako 
regionu wiedzy i innowacji, opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami 
regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi, działającymi na jego 
obszarze. KPAI została powołana na podstawie uchwały Nr XXXIV/600/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. W roku 2015 KPAI realizowała projekty pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – 
wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju 
technologii w województwie kujawsko-pomorskim’ oraz „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 
w województwie kujawsko-pomorskim”, uczestniczyła w szeregu spotkań, konferencji, warsztatów dotyczących 
szeroko rozumianych innowacji, podpisała porozumienia i listy intencyjne o współpracy na rzecz m.in. 
komercjalizacji badań naukowych, rozwoju startegii inteligentnych specjalizacji w zakresie nauk o życiu, 
biotechnologii, medycyny, zdrowej żywności. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – 
KPAI] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd 
gospodarczy 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w szczególnych przypadkach – wykonawcza 
w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

 
 

7. Rozwój organizacyjnych form współpracy podmiotów gospodarczych  
 Realizacja projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-

pomorskim” poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum stworzonym przez TARR 
(lider) i KPAI (partner). Fundusz zaoferował dotacje dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz organizacji badawczych na instytucjonalne wsparcie identyfikacji nowych  
i wzmacnianie pozycji istniejących powiązań kooperacyjnych oraz klastrów. Możliwa była realizacja dwóch typów 
przedsięwzięć: opracowanie dokumentu strategicznego, określającego cele powiązania kooperacyjnego/klastra, 
zasady funkcjonowania i wizję rozwoju oraz wspólne działania na rzecz wdrożenia wybranych działań, 
zapisanych do realizacji w dokumencie strategicznym. W ramach projektu udało się wesprzeć 31 inicjatyw 
klastrowych, 29 powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych 
określających kierunki ich dlaszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania 
zaplanowane w tych strategiach.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, 
http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html] ] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd 
gospodarczy 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w zakresie niektórych zadań 

http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html
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Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
8. Rozwój gospodarczy w sektorze odnawialnych źródeł energii  

Zagadnienie dotyczy dwóch płaszczyzn: produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju podmiotów 
gospodarczych związanych z produkcją energii, produkcją paliw, produkcją i serwisowaniem infrastruktury 
i urządzeń wytwarzających energię.  
Informacja nt. konferencji, konkursów które dotyczyły częściowo tej problematyki znajduje się przy kierunku 
działań 10 Poprawa efektywności energetycznej w celu strategicznym Sprawne zarządzanie. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 

9. Rozwój uzdrowisk i sektora związanego z poprawą stanu zdrowia 
 Przystąpienie przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. do Klastra Turystyki Medycznej 

i Uzdrowiskowej Sp. z o.o., którego celem jest stworzenie sieci współpracy oraz tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego i innych regionów. Liderem Klastra jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, 
która prowadzi obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową jego działalności. W 2015 r. zrealizowano  
projekt dofinansowany z FPK – wdrożenie Strategii Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej (zadanie 
zostało dofinansowane z RPO WK-P 2007-2015). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, KPAI] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Opracowanie i wdrożenie pakietu 
działań „Uzdrowisko Ciechocinek” 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

W roku 2015 nie podjęto żadnych działań.  
(W dniu 22 lutego 2016 r. Województwo 
Kujawsko-Pomorskie podpisało porozumienie o 
współpracy z Gminą Miejską Ciechocinek oraz 
Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 
Przedmiotem porozumienia jest powołanie 
wspólnego podmiotu zarządzającego szczególnie 
wartoścowym dobrem kultury, obszarem o 
wysokich walorach krajobrazowych, a efektem – 
realizacja wyznaczonych kierunków i celów 
rozwoju oraz promocji i popularyzacji turystyki 
uzdrowiskowej). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki/Wydział Turystyki, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań 
„Uzdrowisko Inowrocław” 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zakresie opracowania – wykonawcza w partnerstwie; w zakresie wdrożenia – 
inicjująca i wspierająca oraz wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 
[ Dep. Promocji, Sportu i Turystyki/Wydział Turystyki] 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorządy lokalne, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych 
zadań 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
 

10. Rozwój turystyki 
 Przekazanie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem województwa w strukturach Kujawsko-Pomorskiej 

Organizacji Turystycznej (zadanie zrealizowano ze środków finansowych budżetu województwa). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Realizacja projektu pn. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, którego celem 
było unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie 
turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego (uruchomienie portalu turystycznego, zakup i instalacja 
urządzeń umożliwiających swobodny dostęp do Internetu „hot spot” w 16 punktach informacji turystycznej, 

druk publikacji prezentującej kluczowe produkty turystyczne w regionie, wykonanie filmów promocyjnych, 
oznakowanie atrakcji turystycznych przy drogach publicznych, przeprowadzenie kampanii promującej 
województwo) oraz organizacja systemu monitoringu ruchu turystycznego (przeprowadzenie badania ruchu 
turystycznego przyjazdowego wraz analizą wyników oraz określeniem tendencji w tym zakresie) (zadanie 
zostało dofinansowane z RPO WK-P 2007-2013). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

− Organizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, w ramach którego nagradzane były osoby 
fizyczne oraz podmioty działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa (wręczano odznakę honorową „Za 
zasługi dla Turystyki, srebrne medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis”). Obchody połączone były z konkuresem „Odkrywca 2015”, którego celem było 
wyróżnienie pracy osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów, związków, podmiotów branży 
turystycznej oraz przedsiębiorców, przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej 
województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej  
w regionie. Nominacje oraz wyróżnienia przyznawano w kategoriach: działalność na rzecz rozwoju turystyki  
i krajoznawstwa, działalność na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa, promocja turystyczna regionu, 

inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki, przedsięwzięcie biznesowe, wydarzenie turystyczne i promocyjne 
(zadanie zrealizowano z budżetu województwa). 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Opracowanie i wdrożenie pakietu 
działań „Uzdrowisko Wieniec-Zdrój” 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zakresie opracowania – wykonawcza w partnerstwie; w zakresie wdrożenia – 
inicjująca i wspierająca oraz wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Opracowanie i wdrożenie pakietu 
działań na rzecz rozwoju turystyki 
rehabilitacyjno-zdrowotnej w oparciu o 
zasoby Geotermii Grudziądz 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zakresie opracowania – wykonawcza w partnerstwie; w zakresie wdrożenia – 
inicjująca i wspierająca oraz wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

46 

 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Organizacja otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych, związanych z realizacją 
zadań samorządu województwa w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstawa. Adresatem konkursu 
były oragnizacje pozarządowe. W 2015 roku Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 48 projektów 
(zadanie zrealizowano ze środków budżetu województwa). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez opracowanie koncepcji tablic w formie księgi, zawierającej wytyczne  
i instrukcje dla wykonawców tablic wraz z projektami graficznymi (zadanie zrealizowane ze środków budżetu 
województwa). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Udział w targach pn. „Regiony turystyczne na styku kultur” (13-15 marca 2015 r., Łódź). Celem wyjazdu była 
promocja walorów turystycznych województwa oraz partnerów projektu tj. Torunia, Bydgoszczy oraz 
Grudziądza. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „iMap (Poprawa 
zarządzania parkami archeologicznymi)”, którego celem jest opracowanie efektywnych metod  zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i historycznym przez instytucje kultury, komercjalizacja oferty turystycznej, 

wprowadzenie innowacyjnych form informacji i prezentacji zasobów kulturowych, dzięki wykorzystaniu technik 
ICT, jak również wykorzystując wiedzę zdobytą podczas trwania projektu od partnerów zagranicznych. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 Inwentaryzacja zasobów 
turystycznych województwa wraz z 
przeprowadzeniem analizy SWOT i 
ustaleniem priorytetów interwencji 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep.Promocji, Sportu i Turystyki, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Identyfikacja produktów turystycznych istotnych 
dla rozwoju gospodarczego województwa – jako 
podstawa dla wspierania ich rozwoju i promocji 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Departament Promocji, Sportu i Turystyki 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
[ Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Kompleksowe zagospodarowanie 
turystyczne Zbiornika Włocławskiego i 
terenów z nim związanych 

faza projektowa 
(bd) 

W ramach opracowanej koncepcji zagospodarowania 
Zbiornika Włocławskiego dokonano analizy możliwości 
wykorzystania potencjału turystycznego obszaru i 
przedstawiono propozycje rozwiązań planistycznych i 
urbanistycznych zagospodarowania turystycznego tego 
terenu. Wykonano 3 wstępne koncepcje 
architektoniczne wybranych obiektów. W III kw. 2014 
r. opracowano raport pn. „Podstawowe uwarunkowania 
związane z zagospodarowaniem Zbiornika 
Włocławskiego w miejscowościach Dobrzyń nad Wisłą, 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w partnerstwie w zakresie rozwoju 
markowych produktów turystycznych 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe, rozwój markowych produktów turystyki do 2020 

 
 

11. Rozwój sektora „srebrnej gospodarki”  
W 2015 roku na poziomie samorządu województwa nie prowadzono skoordynowanych, dedykowanych działań 
ukierunkowanych na rozwój tego sektora gospodarki. Brak danych na temat działań innych podmiotów. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
 

12. Rozwój nowoczesnego wzornictwa przemysłowego 
− Organizacja spotkania pn. „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – potencjał rozwojowy 

inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego” (w dniu 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK), którego celem była integracja środowisk naukowych i biznesowych z zakresu potencjału 
rozwoju regionu.  
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− W ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych powstał klaster „Grupa meblowa Horeca”, który w 2015 r. 
zrealizował projekt pn. „Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa Horeca”, który dotyczył 
rozwinięcia działalności gospodarczej klastra oraz wzrostu jego konkurencyjności dzięki zakupowi  
i uruchomieniu platformy komunikacynjo-logistycznej, zakupowi i wdrożeniu wyników prac B+R, zakupowi baz 
danych, promocji, udziałowi w targach i misjach gospodarczych. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://grupahoreca.com/projekty-unijne/] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Wistka Szlachecka, rejon jeziora Goościąż w 
województwie kujawsko-pomorskim”. W roku 2015 
podpisano list intencyjny w sprawie zagospodarowania  
zbiornika. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca; w zakresie niektórych zadań wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Integracja systemu promocji i rozwoju turystyki w województwie w 
oparciu o model Regionalnej i Lokalnych Organizacji Turystycznych 
(ROT i LOT) oraz rozwój LOTów i ROTu i zwiększenie roli tych 
podmiotów w kreowaniu rozwoju turystyki. 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
[ Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
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13. Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu 
W 2015 roku na poziomie samorządu województwa nie prowadzono skoordynowanych, dedykowanych działań 
ukierunkowanych na to zagadnienie. Brak danych na temat działań innych podmiotów. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy 
prywatni, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
  

14. Rozwój funkcji konferencyjno-wystawienniczo-targowej  
 Oddanie do użytku Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy (jesień 2015 r.), które 

oferuje 11 000 m2 powierzchni ekspozycyjnej, cztery sale konferencyjne oraz strefę VIP dedykowaną 
spotkaniom biznesowym w kameralnym gronie (inwestycja współfinansowana ze środków RPO WK-P 2007-2013 
oraz środków z budżetu państwa). 
[www.bctw.pl] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorząd województwa, samorządy lokalne, samorząd 
gospodarczy 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych 
zadań 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
15. Rozwój eksportu  
− Organizacja pierwszej edycji konkursu pn. „Lider Eksportu Pomorza i Kujaw”, którego celem było wyłonienie 

najbardziej aktywnego na rynkach zagranicznych przedsiębiorcy naszego regionu. Wpłynęło 11 zgłoszeń,  
z których wyłoniono Lidera konkursu: firma Chairconcept.com Sp. z o.o., wyróżnienie przyznano firmie Dudek 
Paragliders Sj. 
[http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/liderzy-innowacji-i-lider-eksportu-pomorza-i-kujaw-2015-wybrani/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Opracowanie i wdrożenie 
założeń internacjonalizacji 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

faza początkowa  
(od 2015) 

Opracowano dokument pn. „Kierunki promocji gospodarczej 
regionu kujawsko-pomorskiego.Kierunki promocji 
gospodarczej i wsparcia dla internacjonalizacji 
przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na lata 
2015-2020.” , przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą 
Nr 48/1735/15 w dniu 25 listopada 2015 r.  
Powyższy dokument stanowi załącznik do dokumentacji 
konkursowej w ramach działania 1.5.2 RPO WK-P 2014-
2020. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Utworzenie biura certyfikacji 
wyrobów 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w zakresie promocji 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 

16. Promocja gospodarcza regionu  
 Inicjowanie relacji gospodarczych pomiędzy społeczeństwem województwa a partnerami z zagranicy poprzez 

m.in. kojarzenie partnerów, organizację spotkań itp. Przykłady: 
 organizacja wizyty delegacji z Turcji, Gruzji i Ukrainy w Welconomy Forum 2015 organizowanym w dniach 

1-5 marca 2015 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, podczas którego zaprezentowano 
ofertę gospodarczą regionu, zorganizowano panel pn. „Współpraca Polska-Turcja” (zadanie 

współfinansowane ze środków budżetu województwa),  
 organizacja wizyty przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz Regionu Imereti (Gruzja) w województwie 

kujawsko-pomorskim (10-12 listopada 2015 r.) – wizyta w specjalnej strefie ekonomicznej, podczas której 
zaprezentowano potencjał gospodarczy regionu oraz w firmach Viando oraz Winpol (zadanie finansowane  
z budżetu województwa oraz środków MSZ), 

 udział przedstawicieli władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 10-15 listopada 
2015 roku w targach Prodexpo w Mińsku oraz Polsko – Białoruskim Regionalnym Forum Ekonomicznym  
w Mohylewie. Przedstawicielom samorządu towarzyszyli regionalni przedsiębiorcy z sektora rolno- 
spożywczego: Zakładów Mięsnych „Viando” z Inowrocławia oraz Agro Klastra Kujawy. Wyjazd na Białoruś 
w ramach misji gospodarczej został skoordynowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
RP w Warszawie (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 

[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
 Udział i organizacja spotkań oraz misji dotyczących promocji gospodarczej województwa: 

 udział w 15th Annual European Services&Outsourcing Week 2015 (19-21 maja 2015 r., Amsterdam, 
Holandia), tematyka wydarzenia: BPO/OUTSOURCING, 

 udział w konferencji ASPIRE ACT LOCAL, WIN GLOBAL 2015 (20-21 maja 2015 r., Kraków), tematyka 
wydarzenia: BPO/OUTSOURCING, 

 udział w 6. konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) (16-17 czerwca 2015 r., 
Kraków), tematyka wydarzenia: BPO/OUTSOURCING, 

 udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 
2015 (5-7 października 2015 r., Monachium, Niemcy), tematyka wydarzenia: promocja nieruchomości 
komercyjnych i inwestycyjnych, 

 organizacja „Camerimage Winners Show” (12-14 października 2015 r., Bruksela, Belgia), 
 oragnizacja misji gospodarczej do Lipska, Niemcy w dniach 24-26 lutego 2015 r. Misja była przeznaczona 

dla przedsiębiorców reprezentujących branżę stalowo-maszynową. W ramach misji jej uczestnicy brali 
udział m.in. w  seminarium pn. „Polski eksport na niemieckim rynku, co zrobić, czego unikać”, uczestniczyli 
w spotkaniach bilateralnych (sesja matchmaking), wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie, zwiedzali 
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji „INTEC” oraz Międzynarodowe 
Targi Podwystawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie „Z-Die Zuliefermesse”. 

 udział w Międzynarodowych Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia pn. 

„Transport logistic” 2015 (5-8 maja 2015 r., Monachium, Niemcy), tematyka wydarzenia: branża 
logistyczna (promowano tereny inwestycyjne w gminach: Kowal, Choceń, Brześc Kujawski, Włocławek oraz 
mieście Grudziądz, zlokalizowanych wzdłuż autostrady A1), 

 współorganizacja Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego) (2-3 marca 2015 r., 
Toruń),  

 udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes (9-13 marca 2015 r., Cannes, 
Francja), tematyka wydarzenia: promocja walorów gospodarczych oraz oferty inwestycyjnej województwa 
kujawsko-pomorskiego 

 organizacja misji gospodarczej do Kolonii, Niemcy w dniach 5-7 maja 2015 r. Misja była przeznaczona dla 
przedsiębiorców z branży meblarskiej. Przedmiotem misji było znalezienie partnerów biznesowych dla 
przedsiębiorców z branży meblarskiej.  

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Powołanie wyspecjalizowanej instytucji faza początkowa  W roku 2014 opracowano założenia 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, samorząd 
gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca pozostałe podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
 

17. Rozwój i wzmocnienie współpracy oraz konkurencyjności międzynarodowej  
 Podpisanie listu intencyjnego w dniu 15 kwietnia 2015 r. z Medical Faculty, Dresden University of Technology 

oraz Fraunhofer IWS, Fraunhofer Society oraz Uniwersitat Leipzig, Wirschaftswiss Fakultät Institut  
f. Wirtschaformatik dotyczącego współpracy w zakresie komercjalizacji badań, transferu badań do biznesu, 
inteligentnych specjalizacji oraz promocji na rynkach międzynarodowych. 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

 Aplikowanie o środki z Programu INERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu pn. „Empowering for 
Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”, w którym partnerem jest województwo 
kujawsko-pomorskie. Celem EmpInno jest pobudzenie innowacyjności i wzrostu gospodarczego średniej 
wielkości miast i regionów. Kujawsko-Pomorskie planuje podczas trwającego 3 lata projektu wyszkolić 
specjalistów w zakresie RIS3, monitorować postęp i efekty Regionalnej Strategii Innowacji, wspomagać 
działalność brokerów innowacji, a także organizować misje wyjazdowe. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy 
prywatni, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca pozostałe podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 

 

 

 

zajmującej się pozyskiwaniem i obsługą 
„kluczowych inwestorów” dla województwa 
kujawsko-pomorskiego 

(od 2014) funkcjonowania instytucji zajmującej się 
pozyskiwaniem i obsługą „kluczowych 
inwestorów” dla województwa kujawsko-
pomorskiego. W roku 2015 nie podejmowano 
działań związanych z powołaniem instytucji. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Ustanowienie reprezentacji (konsorcjum) 
województwa kujawsko-pomorskiego w Chinach 
z oddziaływaniem na rynki azjatyckie 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd  gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928


Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

51 

 

Cel strategiczny: Dostępność i spójność 
 

1. Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg krajowych i wojewódzkich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Realizacja drogi 
ekspresowej S5 

wstępna faza 
procesu 
inwestycyjnego 
(2014-2019) 

W dniu 20 sierpnia 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w 
przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi 
ekspresowej S5. W dniu 12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego 
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy 
na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego:  
 odc.1 Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km) – firma IMPRESA 

PIZZAROTTI & C.S.p.A., 
 odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km) – firma IMPRESA 

PIZZAROTTI & C.S.p.A. 
 odc. 3 Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km) – konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ( lider), 
TRAKCJA PRKiI S.A (partner), 

 odc. 4 Tryszczyn – Białe Błota ( 13,5 km ) – konsorcjum firm: POLAQUA 
Sp. z o.o. (lider), DRAGADOS S.A. (partner), 

 odc. 5 Białe Błota – Szubin (9,7 km) – firma IMPRESA PIZZAROTTI & 
C.S.p.A., 

 odc. 6 Szubin – Jaroszewo ( 19,3 km ) – konsorcjum firm: TRAKCJA 
PRKiI S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z 
o.o. (partner), 

 odc. 7 Jaroszewo – gr. województwa ( 25,1 km ) – konsorcjum firm 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ( lider); 
MIRBUD S.A. (partner). 

W wyniku działań lobbingowych prowadzonych przez województwo do PBDK 
wprowadzone zostało przedłużenie drogi ekspresowej S5 w kierunku do 
Ostródy (do węzła z DK nr 7 w województwie warmińsko-mazurskim) w 
korytarzu drogi ekspresowej oznaczanej do tej pory S16. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Realizacja drogi 
ekspresowej S10 

faza projektowa 
(bd) 

Droga S10 została zgłoszona w ramach konsultacji projektu Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 
(PBDK). Ponadto przygotowano dwa stanowiska: 26 stycznia 2015 r. – 
stanowisko Sejmiku Województwa, a następnie 28 stycznia 2015 r. – 
stanowisko Zarządu Województwa, które zostało przekazane do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W wyniku działań lobbingowych do PBDK została 
wprowadzona droga S10 na odcinku całego województwa kujawsko-
pomorskiego ze wskazaniem szybszego terminu realizacji odcinka Bydgoszcz 
– Toruń oraz rozbudową węzła „Toruń Południe” (Czerniewice) 
umożlwiającym wpięcie do węzła DK nr 91. 
 
22 października 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S10 na odcinku 
Bydgoszcz – Toruń. Harmonogram dalszych prac: 
Obecnie: etap prac przygotowawczych – Studium Korytarzowe oraz Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 
IV kw. 2015 rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie STEŚ 
II kw. 2017 opracowanie STEŚ i uzyskanie Decyzji Środowiskowej 
II kw. 2019 uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 
2019 – 2020 roboty budowlane  
Na początku roku 2016 przetarg na opracowanie STEŚ został unieważniony. 
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Organizacja przez Pełnomocnika ds. Ładu Przestrzennego spotkań, 
konsultacji dotyczących rozwiązań w zakresie przebiegu drogi ekspresowej S-
10 na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń 
– Bydgoszcz w powiązaniu z węzłem autostradowym na A1 w Czerniewicach. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Podjęcie prac na 
rzecz realizacji 
drogi 
ekspresowej S16 

nie rozpoczęto 
realizacji 

Nie prowadzono żadnych prac. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
13 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych, DK16 docelowo zostanie przemianowana na 
drogę S5 (po jej wybudowaniu). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR  

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Przebudowa drogi 
krajowej nr 15, w tym: 
realizacja obwodnicy 
Inowrocławia, 
realizacja obwodnicy 
Brodnicy i obwodnicy 
Kowalewa 
Pomorskiego, podjęcie 
prac nad koncepcją 
całościowej realizacji 
drogi w standardzie 
GP2+2; jako priorytet 
wskazuje się realizację 
odcinka Inowrocław – 
Toruń z obwodnicą 
Inowrocławia 

faza początkowa 
(bd) 

Nie podjęto żadnych prac studialnych i planistycznych dla całego 
korytarza drogi w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. W 
celu jej przebudowy do drogi dwujezdniowej klasy GP.  
W wyniku działań lobbingowych prowadzonych przez województwo do 
PBDK wprowadzono budowę obwodnicy Inowrocławia w parametrach 
drogi ekspresowej w pełnym zakresie – dopisano w programie odcinek 
północny spinający wloty do Inowrocławia DK nr 15 i 25.  
 
W dniu 5 listopada 2014 r. podpisana została umowa na budowę 
obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (etap I). 
Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin ich zakończenia 
to: 5 sierpnia 2017 r. W dniu 15 października 2015 r. ogłoszono 
przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę łącznika obwodnicy 
Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25.  
 
Dnia 13 listopada 2014 roku podpisana została umowa na budowę 
obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Obecnie trwają 
prace budowlane. Obwodnica ma być gotowa w 13 miesięcy od daty 
podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych).  
 
Dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego UM w Kowalewie Pomorskim 
zlecił opracowanie STEŚ. Od strony województwa warmińsko-
mazurskiego do granicy z naszym województwem wykonany jest 
projekt przebudowy drogi o przekroju poprzecznym 2/1. Wnioskowano 
o umieszczenie obwodnicy w PBDK, ale inwestycja nie została 
umieszczona w Programie. 
 
Droga nr 15 została zgłoszona w ramach konsultacji projektu 
Programu Budowy Dróg Krajowych. Ponadto przygotowano dwa 
stanowiska: 25 maja 2015 r. – stanowisko Sejmiku Województwa oraz 
28 stycznia 2015 r. – stanowisko Zarządu Województwa. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne:  

 administracja rządowa (w aspekcie dróg krajowych),  
 samorząd województwa (w aspekcie dróg wojewódzkich), 

Rola samorządu województwa:  
 możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w partnerstwie do 2020 i po 

2020 – zgodnie z harmonogramem wynikającym z opracowań zewnętrznych (w aspekcie dróg 
krajowych),  

 wykonawcza (w aspekcie dróg wojewódzkich), 
Zakładany okres realizacji:  

 nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 
(w aspekcie dróg krajowych),  

 do 2020 i po 2020 – zgodnie z harmonogramem wynikającym z opracowań zewnętrznych do 2020 i po 
2020 – zgodnie z harmonogramem wynikającym z opracowań zewnętrznych (w aspekcie dróg 
wojewódzkich). 

  
 
 
 

b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR  

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, GDDKiA O. Bydgoszcz] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Przebudowa drogi 
krajowej nr 25 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 
 
informacje nt. 
obwodnic 
znajdują się w 
kierunku nr 8. 
Budowa 
obwodnic 
miejscowości w 
przebiegu dróg 
krajowych i 
wojewódzkich. 

W skali całej drogi na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego 
nie podjęto kompleksowych prac projektowych. Wnioskowano 
(podczas konsultacji) o umieszczenie przebudowy drogi krajowej nr 25 
w PBDK. W Programie ujęto jedynie budowę obwodnic w Sępólnie 
Krajeńskim i Kamieniu Krajeńskim.  
W sprawie przebudowy DK nr 25 Sejmik Województwa (25 maja 2015 
r.) i Zarząd Województwa (28 stycznia 2015 r.) podjęły stosowne 
stanowiska. 
 
W dniu 23 października 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic: Sępólna 
Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu DK nr 25. Dnia 15 
października 2015 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na 
budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 
i 25.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR  

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Modernizacja drogi 
krajowej nr 91 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Nie prowadzono żadnych działań.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 
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2. Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1 z siecią dróg niższych 
kategorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa (w aspekcie dróg krajowych), samorząd województwa, 
samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa:  

 możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w partnerstwie 
(w aspektach innych niż wskazane jako zadania administracji rządowej),  

 wykonawcza w zakresie dróg wojewódzkich; możliwe partnerstwo w zakresie realizacji dróg należących 
do innych zarządców, 

Zakładany okres realizacji:  
 nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 

(w aspekcie dróg krajowych),  
 do 2020 i po 2020 (w aspektach innych niż wskazane jako zadania administracji rządowej). 

  
 

3. Realizacja regionalnego systemu transportu publicznego „60/90” dla zapewnienia spójności 
wewnętrznej województwa 

 Opracowanie i rozpoczęcie wdrażania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą nr LIII/814/14 przez Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w dniu 29 września 2014 r. 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Realizacja węzła 
autostradowego 
Dźwierzno 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Nie prowadzono żadnych działań. Zakładany węzeł znajduje się na 
odcinku autostrady zarządzanym przez prywatnego koncesjonariusza 
firmę GTC S.A. Węzeł autostradowy został wpisany do Kujawsko-
Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-
2020. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR  

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Przebudowa drogi 
krajowej nr 62 na 
odcinku Włocławek – 
Brześć Kujawski 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Wnioskowano (podczas konsultacji) o umieszczenie przebudowy drogi 
krajowej nr 62 w PBDK, ale inwestycja nie została ujęta w programie. 
 
W sprawie DK nr 62 wraz z obwodnicą Brześcia Kujawskiego i 
Kruszwicy Zarząd Województwa w dniu 28 stycznia 2015 r. podjął 
stanowisko, które zostało przekazane do Minsiterstwa Infrastruktury i 
Rozwoju. Ponadto w sprawie DK 62 wraz z obwodnicą Brześcia 
Kujawskiego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju zostało wystosowane 
pismo (październik 2015 r.). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

40 Opracowanie i wdrożenie faza początkowa Przyjęto Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
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zintegrowanego systemu 
regionalnego transportu 
publicznego 

(bd) zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. W 
ramach realizacji sytemu z dniem 13 grudnia 2015 r. 
wprowadzono na  połączeniach kolejowych na liniach 
zelektryfikowanych taryfę kujawsko-pomorską (jako 
rozszerzenie dotychczasowej oferty na trasach obsługuiwanych 
trakcją spalinową). Taryfa ta obowiązuje więc obecnie na 
wszystkich połączeniach kolejowych w województwie i jest 
stosowana przez obu operatorów – Przewozy Regionalne Sp. z 
o.o. i Arriva RP Sp. z o.o. Zgodnie z taryfą bilet normalny 
kosztuje 2,50 zł za pierwsze 10 km i 13 groszy za każdy 
następny kilometr. Taryfa uwzględnia wszystkie ulgi 
ustawowe. Operator stosujący taryfę może wprowadzać 
własne oferty handlowe, o ile będą one jeszcze bardziej 
korzystne niż obowiązująca taryfa kujawsko-pomorska. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR ] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

43 Opracowanie i wdrożenie 
zintegrowanego systemu 
funkcjonowania transportu 
podmiejskiego („transport 
aglomeracyjny”) w 
obszarach funkcjonalnych: 
Bydgoszczy-Torunia oraz 
Włocławka, Grudziądza i 
Inowrocławia 
 
(TU: W ZAKRESIE 
Włocławskiego OF, 
Grudziądzkiego OF i 
Inowrocławskiego OF; 
odnośnie Bydgosko-
Toruńskiego OF w kierunku 
działań nr 4) 

bd bd 
 

 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- bd 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

45 Realizacja regionalnego systemu 
informacji na temat rozkładów 
jazdy wszystkich przewoźników 

 bd bd 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

  
 

4. Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze metropolitalnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

43 Opracowanie i wdrożenie 
zintegrowanego systemu 
funkcjonowania transportu 
podmiejskiego („transport 
aglomeracyjny”) w obszarach 
funkcjonalnych: Bydgoszczy-
Torunia oraz Włocławka, 
Grudziądza i Inowrocławia 
 
(TU: W ZAKRESIE: Bydgosko-
Toruńskiego OF; odnośnie: 
Włocławskiego OF, 
Grudziądzkiego OF i 
Inowrocławskiego OF – w 
kierunku działań nr 3) 

faza początkowa W ramach projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo 
na rzecz zrównoważonego transportu” przygotowane 
zostało opracowanie pn. „Studium zrównoważonego 
rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego 
i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast 
Bydgoszczy i Torunia” . 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- bd 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl/aktualnosci.php] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

20 Realizacja projektu „BiT-City II” nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 
 

Trwa uzgadnianie ostatecznego zakresu 
przedsięwzięć wpisanych do projektu "BiT-City II". 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie ze stroną rządową 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  PKP PLK S.A. , PKP S.A., gmina Miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

44 Rozpoczęcie prac studialnych związanych z 
realizacją szybkiego połączenia szynowego 
Bydgoszczy i Torunia („tramwaj regionalny”) 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

57 

 

 
 

 
 

 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, ewentualnie w partnerstwie z samorządami lokalnymi 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

 
 

5. Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej województwa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR]] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Przebudowa drogi krajowej nr 67 z 
realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z 
DK10/S10 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

DK nr 67 została zgłoszona w ramach 
konsultacji projektu PBDK. Ponadto 
Zarząd Województwa w dniu 28 stycznia 
2015 r. podjął stanowisko w sprawie  DK 
nr 67 wraz z obwodnią Lipna, które 
zostało przekazane do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. W sprawie 
obwodnic Lipna, Kruszwicy i Brześcia 
Kujawskiego, a także obwodnic w 
przebiegu DK 80 (Zławieś Wielka, 
Strzyżawa, Przysiek, Rozgarty) Sejmik 
Województwa przyjął stanowisko w dniu 
26 maja 2015 r.  
 
Nie prowadzono żadnych innych działań. 
Realizacja obwodnicy i jej przebieg 
uzależniona jest od przebiegu drogi S10 
(który wymaga ustalenia). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Przebudowa drogi krajowej nr 62 na 
odcinku Strzelno-Kobylniki wraz z 
realizacją obwodnicy Kruszwicy 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Wnioskowano (podczas konsultacji) o 
umieszczenie przebudowy drogi krajowej 
nr 62 w PBDK, ale inwestycja nie została 
ujęta w Programie. 
 
Ponadto m.in. DK nr 62 wraz z obwodnicą 
Kruszwicy była przedmiotem stanowiska 
podjętego przez Zarząd Województwa w 
dniu 28 stycznia 2015 r. Ponadto w 
sprawie m.in. obwodnicy Kruszwicy zostało 
w dniu 25 maja 2015 r. podjęte 
stanowisko przez Sejmik Województwa.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR  

[Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR] 
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Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Przebudowa 
drogi krajowej 
nr 80 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Po zakończeniu wstępnych prac studialnych, wykonywanych wspólnie z 
Departamentem Rozwoju Regionalnego, w 2015 r. nie kontynuowano prac. 
GDDKiA Oddział Bydgoszcz nie prowadziła żadnych prac związanych z 
przebudową DK nr 80. 
 
W sprawie obwodnic w przebiegu DK nr 80 (Zławieś Wielka, Strzyżawa, 
Przysiek, Rozgarty) Sejmik Województwa w dniu 25 maja 2015 r. podjął 
stanowisko.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regioanlnego - KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, GDDKiA O. Bydgoszcz] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 Opracowanie i wdrożenie programu 
poprawy stanu technicznego sieci 
dróg wojewódzkich i powiatowych 
mających kluczowe znaczenie dla 
dostępności wewnątrzregionalnej 

faza początkowa 
(od 2014) 

Zadanie zostało wpisane do Kujawsko-Pomorskiego 
Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na 
lata 2014-2020. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru danego zadania – wykonawcza (ew. wykonawcza w 
partnerstwie) lub/i inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep.Rozwoju Regionalnego (na etapie opracowania programu)/ brak podmiotu na etapie wdrażania programu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego/ brak podmiotu na etapie wdrażania programu 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

19 Poprawa dostępności północnej i zachodniej części 
województwa poprzez działania inwestycyjne i 
organizacyjne wobec drogi powiatowej nr 1015C relacji 
Tuchola-Tleń 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

bd 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Wdrożenie systemu 
standaryzacji dróg 
wojewódzkich 

faza początkowa 
(bd) 

Protokołem ustaleń 46/2012 z dnia 14.11.2012 Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przyjął informację o wymaganych standardach 
dróg wojewódzkich. Przy realizacji inwestycji na drogach w ramach 
możliwości wdrażany będzie system standaryzacji dróg wojewódzkich.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne:  

 administracja rządowa (w aspekcie dróg krajowych), 
 samorząd województwa, samorządy lokalne (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania 

administracji rządowej) 
Rola samorządu województwa:  

 możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w partnerstwie (w aspekcie 
dróg krajowych), 

 wykonawcza w zakresie dróg wojewódzkich; możliwe partnerstwo w zakresie realizacji dróg należących 
do innych zarządców (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania administracji rządowej) 

Zakładany okres realizacji:  
 nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 

(w aspekcie dróg krajowych), 
 do 2020 (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania administracji rządowej) 

  
 

6. Tworzenie warunków dla budowy i modernizacji dróg lokalnych 
 

-  Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

17 Identyfikacja sieci dróg lokalnych kluczowych 
dla spójności województwa 

zrealizowano (2015) Opracowano dokument pn. „Analiza 
potrzeb budowy i modernizacji dróg 
lokalnych w zakresie PROW 2014-2020 w 
odniesieniu do wybranych aspektów 
Startegii rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 

[Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Podjęcie prac studialnych na rzecz realizacji 
przepraw drogowych w związku z 
kompleksowym zagospodarowaniem doliny 
Wisły – w pierwszym etapie wskazuje się 
przeprawy poniżej Włocławka oraz w rejonie 
Solca Kujawskiego 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Nie prowadzono żadnych działań. Realizacja 
przeprawy poniżej Włocławka jest pośrednio 
powiązana i uzależniona od realizacji stopnia 
wodnego w rejonie Siarzewa. 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: - 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

18 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych faza projektowa  W dniu 16.11.2015 r. ogłoszono nabór 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie określenia zasad wsparcia rozwoju, zaangażowanie na 
etapie wykonawstwa w zależności od przyjętych rozwiązań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

  
 

7. Usprawnienie systemów transportowych największych miast i obszarów podmiejskich 
Bydgoszczy-Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia 
W 2015 roku nie zaobserwowano realizacji zadań szczególnych – dedykowanych realizacji kierunku. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne:  
 administracja rządowa (w zakresie dróg krajowych), 
 samorząd województwa, samorządy lokalne (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania administracji 

rządowej) 
Rola samorządu województwa:  
 możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w partnerstwie (w zakresie 

dróg krajowych), 
 wykonawcza w zakresie dróg wojewódzkich; możliwe partnerstwo w zakresie realizacji dróg należących do 

innych zarządców (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania administracji rządowej) 
Zakładany okres realizacji:  
 nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych (w 

zakresie dróg krajowych), 
 do 2020 (w aspektach innych, niż wskazane jako zadania administracji rządowej) 

  
 

8. Budowa obwodnic miejscowości w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich 
 Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Tucholi i Bladowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 – 

opracowywanie studium techniczno-ekonomicznego, przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji 
środowiskowej (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

− Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Płazowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 – zawarcie 
obwodnicy w projekcie rozbudowy drogi nr 240, decyzja ZRID z dnia 25 czerwca 2014 r. (zadanie sfinansowano 
z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

− Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Szczepankowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 – w trakcie 
opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

− Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Trląg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 – obwodnica zawarta 
jest w projekcie rozbudowy drogi nr 255, w trakcie opracowania jest projekt budowlany (zadanie sfinansowano 
z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

kluczowych dla spójności województwa (2015-2016) wniosków o przyznanie pomocy dla 
operacji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii”, ze środków PROW na lata 
2014-2020. Do końca roku wpłynęło 13 
wniosków, które na początku roku 2016 
zostaną zweryfikowane.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne (gminy, powiaty), związki międzygminne, związki powiatów 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich  

[Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich] 
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− Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Lubrańca i Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 
– obwodnica jest zawarta w projekcie rozbudowy drogi nr 270, w trakcie opracowania jest projekt budowlany 

(zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

− Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Chełmży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 – wykonano 
studium techniczno-ekonomiczne (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

 Podjęcie prac związanych z budową obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego – w dniu 23 
października 2015 r. GDDKiA O. Bydgoszcz ogłosiła przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. obwodnic  
w ciągu DK nr 25. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

 Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK nr 15 i 25 (etap I) – obecnie trwają 
prace budowlane, które planuje się zakończyć 5 sierpnia 2017 r. W dniu 15 października 2015 r. ogłoszono 
przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i 25.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, GDDKiA O. Bydgoszcz] 

 Podjęcie prac związanych z budową obwodnicy Brodnicy w ciągu DK nr 15 – w dniu 13 listopada 2014 r. została 

podpisana umowa na realizację inwestycji. Obecnie trwają prace budowlane, które mają się zakończyć  
w 13 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). 
[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, GDDKiA O. Bydgoszcz] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Budowa obwodnicy Grudziądza 
w przebiegu DK16 oraz 
obwodnicy Łasina 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Nie prowadzono żadnych działań. Realizacja obwodnicy 
i jej przebieg uzależniony jest od przebiegu drogi S5 
(który wymaga ustalenia). Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad 
i dróg ekspresowych, DK16 docelowo zostanie 
przemianowana na drogę S5, po jej wybudowaniu.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Realizacja obwodnicy Brześcia 
Kujawskiego w przebiegu 
drogi krajowej nr 62 i dróg 
wojewódzkich nr: 270, 265 i 
268 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Realizacja obwodnicy Brześcia Kujawskiego były 
przedmiotem stanowisk Zarządu Województwa (28 
stycznia 2015 r.) oraz Sejmiku Województwa (25 maja 
2015 r.). 
 
Zgodnie z pismem z dnia 28.10.2015 r.znak: 
DDA.II.453.99.2015.gw.1 Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju: przedsięwzięcie polegające na przebudowie DK 
62 na odcinkach Włocławek-Brześć Kujawski wraz z 
budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy nie 
znalazło się na liście zadań przewidzianych do realizacji w 
PBDK.Także GDDkiA O/Bydgoszcz odstąpiła od budowy 
obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu DK ze względu 
na koszty.  
ZDW w Bydgoszczy jest na etapie opracowywania 
dokumentacji dla zadania pn.„Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - 
Koło od km 0+000 do km 29+023”. jednym z etapów 
tego zadania ma być wybudowanie obwodnic Brześcia 
Kujawskiego i Izbicy Kujawskiej w ciągu DK 270.     

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: przewidywany udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne:  

 administracja rządowa (w aspekcie dróg krajowych), 
 samorząd województwa (w aspekcie dróg wojewódzkich) 

Rola samorządu województwa:  
 możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w partnerstwie (w aspekcie 

dróg krajowych), 
 wykonawcza (w aspekcie dróg wojewódzkich) 

Zakładany okres realizacji:  
 nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 

(w aspekcie dróg krajowych), 
 do 2020 i po 2020 – zgodnie z harmonogramem wynikającym z opracowań zewnętrznych (w aspekcie 

dróg wojewódzkich) 
 
 

9. Poprawa dostępności kolejowej województwa w transporcie pasażerskim i towarowym 
− Zawarcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Przewozami Regionalnymi Sp. 

z o.o. wieloletnich umów na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym. Celem podjętej 
współpracy jest zapewnienie stabilności rozkładów jazdy i stałych połączeń do województwa ościennego 
(Chojnice, Czersk, Malbork) (zadanie realizowane ze środków budżetu województwa). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

[Dep Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

21 Zapewnienie 
technicznej możliwości 
realizacji połączeń 
pasażerskich z 
prędkością co najmniej 
160 km/h na liniach 
kolejowych nr: 18, 
131, 353 i co najmniej 
120 km/h na linii 
kolejowej nr 201 

wstępna faza 
procesu 
inwestycyjnego  

Dla części odcinków wykonano prace rewitalizacyjne i modernizacyjne, 
które ze względu na okres trwałości projektów nie pozwalają na dalszą 
ingerencję w infrastrukturę (353,018). Dotychczas dokonano 
rewitalizacji linii kolejowej nr 018 na odcinku Toruń Główny – 
Bydgoszcz Główna przywracając jej prędkość konstrukcyjną 120 km/h. 
Rozpoczęto prace studialne dla kolejnego odcinka linii kolejowej nr 
018, tj. Kutno – Toruń Główny, których realizacja planowana jest w 
perspektywie 2014-2020.  Wykonawca dokumentacji w ramach 
wariantów  ma rozpatrzyć przystosowanie prędkości konstrukcyjnej do 
140km/h oraz 160km/h. Ostateczne decyzje zapadną po 
uwzględnieniu zakresu koniecznej przebudowy linii, tj. tego czy 
inwestycja wykroczy poza tereny zamnknięte, jakie będą ewentualne 
mozliwości wykupu gruntów, koszty, geometria łuków etc. Są to 
kryteria, które zawsze determinują zakładaną prędkość  konstrukcyjną 
linii kolejowych. 
Linia nr 131 na odcinku Bydgoszcz Główna – Tczew została 
wyremontowana do prędkości 120 km/h w ramach programu 
inwestycji związanych z Euro 2012.  
Dla linii 201 przygotowywana jest dokumentacja wariantów realizacji 
łącznie z elektryfikacją i budową drugiego toru. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

22 Przebudowa linii kolejowej nr 
208 na odcinku Laskowice 
Pomorskie – Jabłonowo 
Pomorskie (I etap) oraz 
Jabłonowo Pomorskie – 
Brodnica (II etap) 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(2017-2020) 

Przebudowa linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice 
Pomorskie – Jabłonowo Pomorskie będzie realizowana ze 
środków RPO WK-P 2014-2020. 
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ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

23 Kompleksowa 
modernizacja i 
przywrócenie ruchu na 
linii kolejowej nr 356 
(odcinek Bydgoszcz – 
Szubin) oraz 
rozpoczęcie prac 
studialnych 
dotyczących realizacji 
linii kolejowej Szubin – 
Żnin 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
województwa kujawsko-pomorskiego rekomenduje obsługę ciągu 
komunikacyjnego Żnin-Szubin-Bydgoszcz transportem autobusowym. 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

24 Rozpoczęcie prac studialnych dotyczących 
realizacji linii kolejowej Maksymilianowo – 
Koronowo 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Brak rekomendacji ze strony PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. dla realizacji zadania.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicelskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

25 Przebudowa linii 
kolejowej nr 27 na 
odcinku Toruń – Skępe 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zadanie ujęte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. na liście 
rezerwowej. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

27 Przywrócenie ruchu pasażerskiego na 
linii kolejowej Inowrocław-Żnin 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Przywrócenie ruchu wymaga uprzedniego 
kompleksowego remontu linii. 
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ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

28 Realizacja przedsięwzięć prowadzących 
do zwiększenia prędkości podróżnej na 
linii 207 Toruń – Malbork z 
możliwością elektryfikacji 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(2016-2020) 

W ramach RPO WK-P 2014-2020 i RPO 
Województwa Pomorskiego planuje się 
rewitalizację linii na odcinku Grudziądz - 
Malbork, a w ramach RPO WK-P 2014-2020 
rewitalizację odcinka Toruń Wschodni - Chełmża. 
Zarządca infrastruktury wyklucza elektryfikację 
linii nr 207 ze względu na plan jej rewitalizacji na 
odcinku Toruń Wschodni - Chełmża ze środków 
RPO WK-P 2014-2020. Odcinek Chełmża - 
Grudziądz zrewitalizowano w ramach RPO WK-P 
2007-2013. Okres trwałości wyklucza kolejne 
inwestycje na tym odcinku. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP PLK S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nazdzoru Właścicielksiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

29 Poprawa dostępności komunikacyjnej 
Ciechocinka poprzez zapewnienie 
komunikacji kolejowej na linii 
Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przywrócenie zawieszonych w 2012 r. połączeń nie 
leży bezpośrednio w gestii województwa (brak 
możliwości prawnych uruchomienia połączeń przez 
Samorząd Województwa). Powiat aleksandrowski nie 
posiada środków finansowych na uruchomienie 
połączeń.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

30 Rewitalizacja oraz podjęcie 
starań na rzecz przywrócenia 
połączeń pasażerskich na 
linii kolejowej nr 356 na 
odcinku Kcynia – Gołańcz 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(2017-2020) 

W ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności 
Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020  przewiduje się 
realizację zadania na odcinku Kcynia – granica 
województwa. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa (w aspekcie linii znaczenia państwowego), 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 

 
 

10. Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla zdolności przeładunkowych  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

31 Zakup nowoczesnego 
taboru kolejowego dla 
połączeń regionalnych 
na liniach 
zelektryfikowanych 

zaawans. faza 
procesu 
inwestycyjnego 
(2014-2016) 

W 2015 r. został odebrany jeden elektryczny zespół trakcyjny (EZT). 
Dostawcą taboru są Zakłady Pojazdów Szynowych PESA S.A. z 
Bydgoszczy. W połowie 2016 roku zostanie dostarczony nowy pojazd 
dostosowany do prędkości 160 km/h. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 i po 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

32 Budowa kolejowej platformy 
przeładunkowej w Inowrocławiu 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od uwarunkowań zewnętrznych – pożądane do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP Cargo, inny przewoźnik towarowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

33 Budowa kolejowej platformy 
przeładunkowej w Laskowicach 
Pomorskich 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od uwarunkowań zewnętrznych – pożądane do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP Cargo, inny przewoźnik towarowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Departament Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 
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11. Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla obsługi pasażerskiej oraz rozwój ich 
zdolności do pełnienia roli węzłów multimodalnych w transporcie pasażerskim 

 Realizacja przez Gmnię Miasto Toruń i MZk Toruń Sp. z o.o. zadania dot. rewitalizacji dworca Toruń Główny.  
W latach 2014-2015 przeprowadzono: rewitalizację dworca i peronów, wybudowano pętlę autobusową, 
przejście podziemne oraz stworzono system informacji pasażerskiej (zadanie sfinansowano ze środków POIiŚ). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

 Realizacja przez PKP S.A. zadania dot. budowy dworca Bydgoszcz Główna. W latach 2014-2015 
przeprowadzono: rewitalizację historycznego budynku dworca, budowę nowego dworca od strony miasta, 
przebudowę peronów i przejścia podziemnego, utworzono system informacji pasażerskiej (zadanie zrealizowano 
ze środków POIiŚ). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

− Realizacja przez Gminę Miasto Toruń i MZK Toruń Sp. z o.o. zadania dot. budowy węzła transportowego.  
W latach 2014-2015 przeprowadzono: przebudowę linii tramwajowej, placu dworcowego, budowę kładki 
umożliwiającej dojście z przystanku tramwajowego do dworca kolejowego (zadanie zrealizowano ze środków 
POiŚ) 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

− Realizacja przez Gminę Solec Kujawski zadania dot. budowy węzła zintegrowanego w Solcu Kujawskim  
w 2015 r. Zakres prac objął: remont peronów, budowę pętli autobusowej i przejścia podziemnego oraz systemu 
informacji pasażerskiej (zadanie zrealizowano ze środków POiŚ). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 

 
12. Rozwój Portu Lotniczego w Bydgoszczy 
 Prezentacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy podczas wizyt potencjalnych parterów gospodarczych i biznesowych 

województwa kujawsko-pomorskiego. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

41 Przebudowa kompleksu dworcowego we 
Włocławku w celu utworzenia węzła 
multimodalnego dla obsługi połączeń 
miasta i sąsiednich powiatów 

faza projektowa Pod koniec 2015 roku zawarto list intencyjny na 
mocy którego będzie realizowana wspólna 
inwestycja dot. przebudowy dworca i obszaru 
okołodworcowego oraz infrastruktury peronowej. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Miasto Włocławek 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

42 Przebudowa kompleksu dworcowego w 
Grudziądzu w celu utworzenia węzła 
multimodalnego dla obsługi połączeń 
miasta i sąsiednich powiatów 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Właściciel nieruchomości PKP S.A. przewiduje 
budowę nowego obiektu. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- PKP S.A., Miasto Grudziądz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

26 Budowa linii kolejowej Trzciniec – Solec Kujawski 
dla poprawy dostępności Portu Lotniczego w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego   

[ Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

34 Realizacja projektu 
kompleksowej 
modernizacji Portu 
Lotniczego w 
Bydgoszczy, w tym 
budowa terminala 
cargo 

bd Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach projektu 
indywidualnego pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju 
funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła 
komunikacyjnego aglomeracji bydgosko–toruńskiej” oraz projektu 
konkursowego nr RPO WKP 123/I/1.4/2014 Działania 1.4 
Infrastruktura Portu Lotniczego, w ramach Osi Priorytetowej 1 rozwój 
infrastruktury technicznej RPO WK-P 2007-2013. Zgodnie z planami, 
Port Lotniczy Bydgoszcz zakończył ww. przedsięwzięcia przed 
upływem 2015 r. 
Wskazane w Strategii  działania, uwzględnione jednocześnie w Planie 
Generalnym dla Portu Lotniczego Bydgoszcz na lata 2014-2034 jako 
niezbędne składniki rozwoju Lotniska, znalazły odzwierciedlenie w 
podejmowanych przez Port decyzjach. W ich konsekwencji, Port 
Lotniczy Bydgoszcz kontynuował etap przygotowań do 
przedmiotowych przedsięwzięć, formułując niezbędne dokumenty w 
postaci zakresów, określenia budżetów poszczególnych realizacji, ich 
harmonogramów itp. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Port Lotniczy Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – Port Lotniczy Bydgoszcz 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – Port Lotniczy Bydgoszcz] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

35 Ustanowienie 
połączeń lotniczych 
Portu w Bydgoszczy 
z co najmniej 
dwoma portami 
lotniczymi 
pełniącymi rolę 
„hubów” 
przesiadkowych 

faza początkowa 
(bd) 

Podejmowane były działania mające na celu pozyskiwanie nowych 
przewoźników, jak również rozwijanie istniejących połączeń lotniczych. 
Działania te dotyczą zarówno połączeń regularnych jak i czarterowych. 
Spółka prowadzi stałe rozmowy handlowe z przewoźnikami lotniczymi. 
Efektem prowadzonych negocjacji w 2015 roku z linią lotniczą Eurolot, 
było zwiększenie oferowania na już istniejącym połączeniu do semi-
hub/mniejszy port przesiadkowy w Warszawie poprzez dodanie kolejnej 
rotacji na trasie Warszawa-Bydgoszcz-Warszawa. Trzecia dzienna rotacja 
weszła do rozkładu 26 stycznia 2015 i dała pasażerom podróżującym 
przez semi-hub/mniejszy port przesiadkowy w Warszawie jeszcze lepsze 
możliwości przesiadkowe. Niestety z powodu ogłoszenia upadłości 
przewoźnika połączenia na w/w trasie realizowane były tylko do 13 
marca 2015 roku. Najważniejszym wydarzeniem było zakończenie z 
sukcesem negocjacji z linią lotniczą Lufthansa, czego efektem było 
uruchomienie 29 marca 2015 roku połączenia na trasie Frankfurt-
Bydgoszcz-Frankfurt. Linie lotnicze Lufthansa połączyły Bydgoszcz ze 
światem oferując niespotykane do tej pory możliwości przesiadkowe 
przez swój największy hub/duży port przesiadkowy we Frankfurcie. 
Pasażerowie podróżujący z Bydgoszczy zyskali ponad 160 potencjalnych 
możliwości kontynuowania podróży. Połączenie na tej trasie było 
realizowane z częstotliwością 4 lotów tygodniowo. Prowadzone kolejne 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru danego zadania – wykonawcza lub/i inicjująca 
i wspierająca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

 
 

13. Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju małych lotnisk dla celów biznesowych, sportowych, 
turystycznych w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, szkoleniowej, hangarowej, sprzętowej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
 

 

 
 

rozmowy Zarządu Spółki w celu optymalizacji oferty tego przewoźnika, 
zaskutkowały zwiększeniem częstotliwości na tym kierunku o kolejną 
rotację tygodniowo, łącznie 5 od sezonu letniego 2016. 
Połączenie z Bydgoszczy pozwoli na wygodną przesiadkę (w ciągu 2h) na 
loty oferowane przez Lufthansę z Frankfurtu m.in. do: 
- europejskich portów lotniczych: Berlin Tegel, Aberdeen, Wiedeń, 
Hamburg, Florencja, Sztokholm, Londyn Heathrow, Barcelona, Paryż (De 
Gaulle), Palma di Mallorca, Wenecja, Monachium, Oslo, Manchester, 
Amsterdam, Rzym, Dusseldorf, Zurych, Mediolan, Bolonia, Turyn, 
Edynburg, Nicea, Genewa, Bazylea, Aalborg, Kopenhaga, Dublin,Sofla, 
Budapeszt, 
- poza europejskich portów lotniczych: Waszyngton, Nowy Jork, 
Szanghaj, Pekin, Chicago, San Francisco, Seul, Bangkok, Boston, Nanjing, 
Tokio, Toronto, Rijad, Tel Awiw. 
W sezonie letnim 2015 realizowane były loty krajowe na trasie 
Bydgoszcz-Kraków-Bydgoszcz. Połączenie realizowane 3 razy w tygodniu 
w okresie od 28 czerwca 2015 do 30 września 2015 roku oferowane było 
przez linię lotniczą Sprintair. Rozmowy handlowe prowadzone z 
touroperatorami lotów czarterowych doprowadziły do uruchomienia 
dodatkowego połączenia z turecką Antalyą oraz zwiększenia oferowania 
na trasie Rodos-Bydgoszcz-Rodos poprzez wprowadzenia tego połączenia 
bez międzylądowania w Łodzi. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: Port Lotniczy 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Port Lotniczy Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – Port Lotniczy Bydgoszcz 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – Port Lotniczy Bydgoszcz] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 

Etap 
(rok 
rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

36 Opracowanie koncepcji (z elementami programu) 
rozwoju lotnisk aeroklubowych dla celów biznesowych 
i turystycznych 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie opracowania koncepcji, wspierająca w zakresie realizacji 
koncepcji 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

[bd] 
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14. Rewitalizacja dróg wodnych dla celów transportowych i turystycznych 
  Prowadzenie działań lobbingowych oraz współpraca z podmiotami odpowiadającymi za utrzymanie i 

gospodarowanie wodami w celu rewitalizacji dróg wodnych (spotkania, konferencje, warsztaty, opracowanie 
dokumentów strategicznych itp.) (zadanie realzowane z budżetu województwa). 
[Dep. Rozwoju Regionalnego - Biuro ds. Dróg Wodnych] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

37 Podjęcie działań 
na rzecz 
stworzenia 
technicznych 
możliwości dla 
transportowego i 
turystycznego 
wykorzystania 
drogi wodnej E-
40 (rewitalizacja 
drogi E-40) 

faza projektowa 
(2009-2050) 

Brak działań o charakterze inwestycyjnym. Realizowano wyłącznie zadania o 
charakterze promocyjnym mające na celu „tworzenie korzystnego klimatu” 
dla przedsięwzięcia. 

1) Umieszczenie w strategicznych dokumentach krajowych dot. 
gospodarki wodnej tj. Planach Gospodarowania Wodami oraz 
Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – przedsięwzięć 
związanych z rewitalizacją dróg wodnych. 

2) Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w celu poprawy warunków żeglugowych na Dolnej Wiśle. 

3) Realizacja porozumienia 5 województw (warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i 
lubelskiego) w postaci spotkań i koordynacji podejmowanych 
działań regionalnych na rzecz rewitalizacji MDW E 40. 

4) Kontynuacja współpracy w ramach międzywojewódzkiego 
porozumienia województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego poprzez 
wspólne działania (m.in. druk map i przewodników dla wodniaków, 
udział w targach wystawienniczych w Łodzi i Warszawie, rejs 
badawczy i promocyjny na odcinku Bydgoszcz-Berlin-Bydgoszcz, 
wizyta studyjna na wschodnim odcinku MDW E70 w Rosji i Litwie). 

5) Organizacja cyklicznych spotkań Zespołu Doradczego Marszałka 
Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

6) Organizacja bloku tematycznego – „Reforma gospodarki wodnej i 
jej skutki” podczas XXII Forum Gospodarczego w dniu 2 marca 
2015 r. w Toruniu. 

7) Udział w  grupie roboczej projektu „Odbudowa drogi wodnej E 40 
na odcinku Dniepr – Wisła: od strategii do planowania". 
Efektem współpracy w ramach projektu (projekt skończył się w 
grudniu 2015) było przygotowanie trzech wariantów wytyczenia 
nowej drogi MDW E40 poniżej Warszawy z rzeką Bug, która 
spełniałaby międzynarodowe parametry techniczne, a także 
przyjęcie rezolucji, przez uczestników projektu o kontynuowaniu 
działań na rzecz przywrócenia śródlądowego połączenia Bałtyk – 
Morze Czarne. 

8) Organizacja warsztatów terenowych i konferencji naukowo-
samorządowej poświęconej rewitalizacji dróg wodnych pn. 
„Potencjał rekreacyjno-turystyczno-przyrodniczy akwenów 
powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki – zagospodarowanie Zalewu 
Włocławskiego”, w formie rejsu po Wiśle na odcinku Płock-
Włocławek. 

9) Wykonanie wspólnie z UKW w Bydgoszczy zdjęć lotniczych Wisły 
na odcinku Włocławek-Toruń-Bydgoszcz-Grudziądz-ujście, 
dokumentujących katastrofalnie niski stan wody. 

10) Przystąpienie do międzynarodowego projektu EMMA (Zwiększenie 
mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego 
poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz 
promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) (lider 
projektu – Port Hamburg), w ramach programu Interreg BSR – 
złożenie aplikacji projektowej (I i II etap) i uzyskanie pozytywnej 
oceny projektu. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 
28.02.2019. W ramach projektu planowana jest realizacja m.in. 
planu poprawy konkurencyjności, koncepcji budowy barki 
(podręcznik), studium wykonawczego dla platformy multimodalnej 
oraz rejsu promocyjnego i kontenerowego na Wiśle z Gdańska do 
Warszawy. 

11) Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach 
poświęconych m.in. gospodarczemu wykorzystaniu rzek, suszy 
hydrologicznej. 

12) Prowadzenie działań lobbingowych dotyczących budowy promu na 
Wiśle w Solcu Kujawskim, przygotowanie montażu finansowego 
inwestycji. 
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13) Prowadzenie działań lobbingowych dotyczących budowy platformy 
multimodalnej w rejonie Bydgoszczy-Solca Kujawskiego. 

14) Wystosowanie inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do Prezydenta RP dot. sporządzenia i przyjęcia 
szczególnego, interdyscyplinarnego dokumentu „Narodowego 
programu rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału 
gospodarczego polskich rzek”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji:  termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa,  Dep. Rozwoju Regionalnego - Biuro ds. Dróg Wodnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego, Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

38 Stworzenie 
możliwości 
turystycznego 
wykorzystania 
oraz małego 
ruchu 
transportowego 
na drodze 
wodnej E-70 w 
ramach Wielkiej 
Pętli 
Wielkopolski 
(rewitalizacja 
drogi E-70) 

faza projektowa 
(2009-2050) 

Brak działań o charakterze inwestycyjnym, wyłącznie działania o charakterze 
promocyjnym mające na celu „tworzenie korzystnego klimatu” dla 
przedsięwzięcia. 

1) Umieszczenie w strategicznych dokumentach krajowych dot. 
gospodarki wodnej tj. Planie Gospodarowania Wodami oraz Planie 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – przedsięwzięć związanych z 
rewitalizacją dróg wodnych. 

2) Kontynuacja współpracy w ramach międzywojewódzkiego 
porozumienia województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego poprzez 
wspólne działania (m.in. druk map i przewodników dla wodniaków, 
udział w targach wystawienniczych w Łodzi i Warszawie, rejs 
badawczy i promocyjny na odcinku Bydgoszcz-Berlin-Bydgoszcz, 
wizyta studyjna na wschodnim odcinku MDW E70 w Rosji i Litwie). 

3) Realizacja porozumienia 5 województw (warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i 
lubelskiego) w postaci spotkań i koordynacji podejmowanych 
działań regionalnych na rzecz rewitalizacji MDW E 40. 

4) Organizacja cyklicznych spotkań Zespołu Doradczego Marszałka 
Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

5) Organizacja bloku tematycznego – „Reforma gospodarki wodnej i 
jej skutki” podczas XXII Forum Gospodarczego w dniu 2 marca 
2015 r. w Toruniu. 

6) Udział w  grupie roboczej projektu „Odbudowa drogi wodnej E 40 
na odcinku Dniepr - Wisła: od strategii do planowania". 
Efektem współpracy w ramach projektu (projekt skończył się w 
grudniu 2015) było przygotowanie trzech wariantów wytyczenia 
nowej drogi MDW E40 poniżej Warszawy z rzeką Bug, która 
spełniałaby międzynarodowe parametry techniczne, a także 
przyjęcie rezolucji, przez uczestników projektu o kontynuowaniu 
działań na rzecz przywrócenia śródlądowego połączenia Bałtyk – 
Morze Czarne. 

7) Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach 
poświęconych m.in. gospodarczemu wykorzystaniu rzek, suszy 
hydrologicznej. 

8) Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w celu poprawy warunków żeglugowych na Dolnej Wiśle. 

9) Wykonanie wspólnie z UKW w Bydgoszczy zdjęć lotniczych Wisły 
na odcinku Włocławek-Toruń-Bydgoszcz-Grudziądz-ujście, 
dokumentujących katastrofalnie niski stan wody. 

10) Przystąpienie do międzynarodowego projektu EMMA (Zwiększenie 
mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego 
poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz 
promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) (lider 
projektu – Port Hamburg), w ramach programu Interreg BSR – 
złożenie aplikacji projektowej (I i II etap) i uzyskanie pozytywnej 
oceny projektu. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 
28.02.2019. W ramach projektu planowana jest realizacja m.in. 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: - 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 
 
   

15. Budowa zintegrowanego systemu towarowego transportu multimodalnego  
 

planu poprawy konkurencyjności, koncepcji budowy barki 
(podręcznik), studium wykonawczego dla platformy multimodalnej 
oraz rejsu promocyjnego i kontenerowego na Wiśle z Gdańska do 
Warszawy. 

11) Wystosowanie inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do Prezydenta RP dot. sporządzenia i przyjęcia 
szczególnego, interdyscyplinarnego dokumentu „Narodowego 
programu rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału 
gospodarczego polskich rzek”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru danego zadania – wykonawcza (ew. wykonawcza w 
partnerstwie) lub/i inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Departament Rozwoju Regionalnego - Biuro ds. Dróg Wodnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

39 Utworzenie 
platformy 
multimodalnej w 
rejonie Solca 
Kujawskiego – 
Bydgoszczy 
Łęgnowa 

faza projektowa 
(2012-2050) 

Brak działań o charakterze inwestycyjnym, wyłącznie działania o charakterze 
promocyjnym mające na celu „tworzenie korzystnego klimatu” dla 
przedsięwzięcia, promujące ideę transportu wodnego. 
 

1) Zgłoszenie inwestycji do strategicznych dokumentów krajowych – 
Masterplanu oraz Planu Gospodarowania Wodami.  

2) Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w celu poprawy warunków żeglugowych na Dolnej Wiśle. 

3) Uzyskanie w ramach międzynarodowego projektu EMMA (wraz z 
Miastem Bydgoszcz) finansowania na opracowanie Studium 
wykonalności dla lokalizacji platformy multimodalnej w regionie. 
W 2016 r. przygotowana zostanie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia na przygotowanie studium wykonalności dla lokalizacji 
platformy multimodalnej. W 2017 r. planuje się ogłoszenie 
przetargu. 

4) Udział w spotkaniach mających na celu poszukiwanie partnerów w 
zakresie realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem firm 
logistycznych oraz portów morskich. 

5) Stała współpraca na styku sfer nauka - administracja - biznes w 
celu upowszechniania dobrych praktyk przygotowania i realizacji 
inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z 
poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego 
w obszarze lokalizacji inwestycji. 

6) Stałe prowadzenie działań promujących budowę platformy 
multimodalnej - prezentacje podczas targów, konferencji i spotkań 
oraz lobbowanie inwestycji wśród władz centralnych. 

7) Wystosowanie inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do Prezydenta RP dot. sporządzenia i przyjęcia 
szczególnego, interdyscyplinarnego dokumentu „Narodowego 
programu rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału 
gospodarczego polskich rzek”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od uwarunkowań zewnętrznych związanych z realizacją drogi E-40 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru danego zadania – wykonawcza lub/i inicjująca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

 
 

16. Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu transportowym 
 Przygotowanie dokumentu pn.: „Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą 

rowerową”, które mają posłużyć jednostkom samorządu terytorialnego, projektantom oraz innym instytucjom 
działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako podstawa do planowania, budowy i 
zarządzania siecią dróg rowerowych. Dokument stanowi zbiór podstawowych wytycznych, znajdujących się w 
obowiązujących przepisach, które dotyczą projektowania dróg rowerowych. Materiał uzupełniono o dobre 
praktyki opisane w innych publikacjach, a także doświadczenia wynikające z dotychczasowej realizacji inwestycji 

w tym zakresie. 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej]  

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru danego zadania – wykonawcza lub/i inicjująca i 
wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 i po 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- samorząd województwa (DRR - Biuro ds. Dróg Wodnych), miasto Bydgoszcz, gmina Solec Kujawski 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego ] 
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Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 

 
ROZWÓJ SPOŁECZNY 

1. Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 
 Koordynacja na poziomie regionalnym realizacji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej na dotacje w ramach Programu „Świetlica-Dzieci-Praca”, w ramach którego Regionalne Centrum 
Rozwoju Społecznego w Toruniu dokonało oceny 12 wniosków konkursowych, z których wytypowano  
5 najlepszych, a następnie zarekomendowano je MPiPS.  Celelm programu jest udzielanie wsparcia finansowego 
na rozwijanie środowiskowej działalności dla dzieci i młodzieży w gminach, które można wykorzystać na 
doposażenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, organizowanie 
imprez edukacyjno-kulturalnych (zadanie finansowane jest z budżetu państwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Opracowanie rekomendacji (przez RCRS przy współpracy MPiPS) dla projektów zgłoszonych z województwa 
kujawsko-pomorskiego na konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej  
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” – edycja 2015. Konkurs przyczynił się do 
zawiązania 4 partnerstw składających się z samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych  

urzędów pracy, podmiotów zatrudnienia socjalnego, które opracowały lokalne programy wspólnych działań na 
rzecz realizacji kontraktów socjalnych. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

2. Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie 
 Przygotowanie opracowania (w oparciu o przeprowadzone badanie) pn. „Uczenie się przez całe życie –  

możliwości nauki dla seniorów”, które zawiera wykaz oraz informacje o funkcjonujących w województwie 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku i rekomendacje z przeprowadzonego badania. Opracowanie to zostało 
zaprezentowane na spotkaniu Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa 
(zadanie sfinansowano ze środków budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Realizacja projektu pn. „Integracyjne Dni Studentów Europy, Jedność Europy w Różnorodności jej kultur” przez 
Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji „Europejski Wędrowiec” z Instytutu Geografii UKW  
w Bydgoszczy. Celem tegorocznej edycji projektu było promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
Europy podczas spotkań z władzami Andaluzji oraz władzami Uniwersytetu Universidad de Granada, które 
odbyły się w dniach 21-25 września 2015 r. w Granadzie (Hiszpania) (zadanie współfinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Organizacja w dniach 28 czerwca-4 lipca 2015 r. „II Letniego Uniwersytetu Dyplomacji”, którego celem było 
nabycie wiedzy i doświadczenia z zakresu dyplomacji publicznej (zadanie współfinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Utworzenie sieci osiedlowych przestrzeni 
integracji mieszkańców w Toruniu 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa:  wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
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− Organizacja przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku (współorganizator – województwo kujawsko-pomorskie) 
Toruńskiego Dnia Tajlandii (20 maja 2015 r.), którego celem było przybliżenie mieszkańcom województwa 

kujawsko-pomorskiego kultury, tradycji, kuchni oraz atrakcji turystycznych Tajlandii (zadanie współfinansowano 
z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Organizacja w dniach 19-20 marca 2015 r. przez UMK w Toruniu (współorganizator – województwo kujawsko-
pomorskie) II Międzynarodowej Konferencji naukowej pn. „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Między 
tradycją a współczesnością”, której celem było nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji 
pomiędzy młodymi uczestnikami spotkania (studenci oraz maturzyści) a przedstawicielami różnych instytucji 
zaangażowanymi we współpracę zagraniczną (jst, ngo’s, przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw, 
pracownicy ministerstwa, uczelnie wyższe). Tegorocznymi uczestnikami konferencji byli goście m.in. z Iranu, 
Chin, Rosji, Czech oraz Niemiec (zadanie współfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Podejmowanie działań na rzecz wykształcenia odpowiednich postaw społecznych w zakresie m. in. kultury, 
zdrowia, sportu, przyrody – edukacji ekologicznej, edukacji patriotyczno-reginalnej, przedsiębiorczości, ładu 
przestrzennego, osób starszych, ról społecznych i rodzinnych itp.: 

  realizacja projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki 
województwa kujawsko-pomorskiego – II edycja na lata 2013-2015”, którego głównym celem było 
dotarcie do szerokiej grupy mieszkańców województwa i przekazanie im wiedzy o regionie: jego 
historii, kulturze, etnografii, bowiem znajomość własnego województwa i małej ojczyzny jest 
fundamentem, w oparciu o który można budować poczucie identyfikacji z regionem, tożsamość 
regionalną oraz kształtować postawy w życiu obywatelskim lokalnej społeczności, [więcej informacji nt. 
zadania znajduje się w celu strategicznym Tożsamość i dziedzictwo, w kierunku działań 1 budowa 
tożsamości regionalnej województwa] 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

  w ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja, pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 
Organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (2009-2015) zaplanowano utworzenie treści 
dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej. Zgodnie  
z zarządzeniem Marszałka w sprawie powołania zespołu ds. wspierania realizacji modułu „e-Edukacja” 
będącego częścią projektu powołano podzespół ds. regionalizmu, który opracował materiały będące 
elementami treści dydaktycznych do wykorzystania na tablicach interaktywnych w szkołach 
podstawowych w regionie kujawsko-pomorskim, 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

  rozpoczęcie prac związanych z wprowadzeniem do procesu edukacji zagadnień związanych  
z kształtowaniem wrażliwości estetycznej i zagadnień przestrzennych, architektury i urbanistyki, w tym 
organizowanie szkoleń i warsztatów dla różnych grup wiekowych (przygotowanie programów 
nauczania, a także programów Uniwersytetów Trzeciego Wieku), 

 [Dep. Rozwoju Regionalnego – Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego] 
  kontynuacja kampanii na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych pod hasłem: 

„AKTYWNI W PRACY. AKTYWNI W ŻYCIU”, która miała charakter medialny. Celem kampanii było 
podniesienie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, łamiącej stereotypy 
dotyczące osób niepełnosprawnych oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego, 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  kontynuacja kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod hasłem:  
„NIE BIJĘ – UCZĘ I WYCHOWUJĘ”, która miała charakter medialny. Celem kampanii było zwrócenie 
uwagi na problem przemocy stosowanej m.in. w rodzinie i propagowanie działań profilaktycznych, 
przyczyniających się do podnoszenia wiedzy o sposobach przeciwdziałania przemocy, 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  zorganizowanie  16 szkoleń warsztatowych służących podniesieniu kwalifikacji, wzrostowi kompetencji  
i potencjału merytorycznego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej pracujących  
z rodziną i na jej rzecz, 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  podjęcie działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie 
realizowane w ramach projektu systemowego RCRS – 7.1.3 PO KL, 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  zorganizowanie 9 spotkań edukacyjnych przedsiębiorczości (ekonomii) społecznej w ramach  
6 Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, których celem było promowanie  
i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży z regionu (w spotkaniach 
udział wzięło łącznie 268 osób, zrealizowano je w 8 szkołach), 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  organizacja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze 
inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”, 
którego celem jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, 
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których interesujące, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty 
pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk, 

 [Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
  organizacja konkursu pn. „Wolontariat w akcji” w ramach „Forum organizacji pozarządowych 

województwa kujawsko-pomorskiego” przez Stowarzyszenie „Młode Dęby” Słaboszewko  
w partnerstwie ze stowarzyszeniem TŁOK Toruń. Celem zadania było upowszechnianie idei 
wolontariatu, 

 [Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
  promowanie idei wolontariatu w otwartych konkursach ofert i na portalu www.ngo.kujawsko-

pomorskie.pl, 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

  współorganizacja konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego w ramach akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”, 
[Dep. Środowiska] 

  organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego, 
w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw 
proekologicznych, w formie otwartego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”  
w dniu 30 maja 2015 roku, 
[Dep. Środowiska] 

  współorganizacja cyklu szkoleń dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pragnących 
zaangażować się w upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego pn. 
„Ekologia dla lidera – uczymy edukatorów”, 
[Dep. Środowiska] 

  przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej, 
[Dep. Środowiska] 

  współorganizacja pikniku ekologicznego pn. „Śniadanie na Trawie” dla mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego, w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska i Święta 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
[Dep. Środowiska] 

  program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-
pomorskiego „Spotkania z ekologią”, 
[Dep. Środowiska] 

  produkcja i emisja ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. „EKO-
OPCJA”, 
[Dep. Środowiska] 

  organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach eventu odbywającego się w ramach „Bajkowej Bydgoszczy”, 
[Dep. Środowiska] 

  prowadzenie edukacji ekologicznej przez parki krajobrazowe, 
[Dep. Środowiska] 

  realizacja wydarzenia pn. „Dzień kariery w sektorze nowoczesnych usług”, którego celem było 
wykształcenie odpowiednich postaw społecznych w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół 
średnich oraz studentów. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfiakcji] 

 Organizacja wizyty uczniów z I Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie  
w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 13-15 maja 2015 r. Celem wizyty była wymiana doświadczeń, 
nauka języka, poznanie kultury, promocja regionu Pomorza i Kujaw (zadanie sfinansowano ze środków budżetu 

województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja wizyty studentów zza wschodniej granicy Polski w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. (organizatorem 
była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie). 
Celem wizyty była prezentacja oferty regionalnych uczelni wyższych (zarówno publicznych, jak  
i niepublicznych), promocja województwa, prezentacja dziedzictwa Kopernikańskiego (zadanie dofinansowano   
z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja pobytu wakacyjnego dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy (Parafia pw. Matki Bożej 
Królowej Pokoju z Wilna) oraz z Ukrainy (Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudkach)  
w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 6-12 lipca 2015 r. Celem wizyty było umocnienie więzi  
z ojczyzną przodków, doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim oraz wzmocnienie 
poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym poznaniu historii i geografii województwa kujawsko-
pomorskiego (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

3. Kreowanie lokalnych liderów w dziedzinie społecznej i gospodarczej 
 Organizacja seminarium pn. „Działania ukierunkowane na zmniejszenie problemu bezdomności w województwie 

kujawsko-pomorskim”, którego głównym celem była prezentacja dobrych praktyk w zakresie budowania 
lokalnych partnerstw oraz wdrażania gminnego standardu wychodzenia z bezdomności. W seminarium wzięło 
udział 40 lokalnych liderów społecznych działających w obszarze łagodzenia zjawiska bezdomności w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Organizacja we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej warsztatów dla liderów instytucji pomocy 

społecznej z województwa dot. wprowadzania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji (MSAI) 
realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna”, Działanie 1.2 POKL. Efektem 
warsztatów było zrekrutowanie 55 potencjalnych liderów lokalnych, pracowników instytucji pomocy społecznej 
(zadanie zrealizowano ze środków POKL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Organizacja (przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz województwo kujawsko-
pomorskie) projektu pn. „II Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych” mającego na celu uświadomienie 
młodym mieszkańcom województwa (maturzystom i studentom) korzyści wynikających z realizacji projektów  
o charakterze międzynarodowym oraz szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej oraz przekazanie 
wiedzy, która umożliwi uczestnikom pełnienie w swoich środowiskach  funkcji  inicjatora i lidera przedsięwzięć  
o charakterze  międzynarodowym (zadanie współfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

4. Kształtowanie więzi międzypokoleniowej jako podstawy solidarności wszystkich pokoleń 
− Aktualizacja menu „Aktywny Senior” na stronie internetowej Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego  

w Toruniu,  w którym umieszczane są publikacje i opracowania o tematyce senioralnej oraz informacje m.in. na 
temat przedsięwzięć na rzecz seniorów i konkursów dla instytucji zrzeszających osoby starsze. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Aktualizacja i wydruk (3 tys. sztuk) „Informatora dla Seniora”, który stanowi swoiste kompendium wiedzy dla 
seniorów i ich rodzin poprzez prezentację podstawowych informacji z następujących obszarów wsparcia: 

pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji i kultury (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Budowanie niepublicznej sieci wsparcia 
poradnictwa obywatelskiego 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

-  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: organizacje pozarządowe, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa:  inicjująca i wspierająca, wykonawcza w partnerstwie w zakresie niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
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[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego, Dep. Spraw Społecznych  
i Zdrowia] 

− Organizacja konferencji pt. „Aktywny Senior” (21 stycznia 2015 r.), której celem było wymiana wiedzy 
wynikającej z badań naukowych oraz doświadczeń osób zajmujących się problematyką starzenia się i starości,  
a także przedstawienie propozycji rozwiązań problemów osób starszych z perspektywy działalności administracji 
rządowej, instytucji naukowych i ośrodków zdrowia oraz organizacji pozarządowych (zadanie sfinansowano  
z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku, która gwarantuje partycypację osób 
starszych w życiu społecznym i w działaniach, które mają zaspokoić potrzeby oraz rozwiązywać istotne 
problemy indywidualne i grupowe. W 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady (zadanie finansowane z budżetu 
województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− W ramach projektu pn. „Integracja pokoleń podstawą współpracy partnerskiej” zorganizowano (8 września 2015 
r.) wizytę gości – seniorów z Syke (Niemcy) oraz z Wąbrzeźna. Celem projektu było zachęcenie lokalnej 
społeczności, w tym zwłaszcza seniorów, do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, życiu publicznym, 
promowanie dialogu międzykulturowego oraz kształtowanie społeczeństwa integracyjnego.  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Organizacja w dniu 9 września 2015 r., z inicjatywy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu,  
I Regionalnego Zlotu Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas którego udzielano porad  
z zakresu zdrowia, prawa (w tym sprawy finansowe i spadkowe) oraz zachowania się w sytuacjach 
zagrażających osobom starszym (zjawisko przemocy), a także prowadzono audiometryczne badania słuchu 
(zadanie współfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Organizacja konferencji (w dniu 20 listopada 2015 r.) pn. „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, 
podczas której zaprezentowano prelekcje na temat możliwości działalności seniorów i ich większej aktywizacji, 
zaprezentowano „dobre praktyki”, takie jak funkcjonujące w regionie gminne rady seniorów (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Przeprowadzenie wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego badania dotyczącego wykazu placówek 
kultury i instytucji oraz działań aktywizujących seniorów (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Organizacja warsztatów teatralnych dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2 października-14 grudnia 
2015 r.) pod opieką Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Realizacja otwartego konkursu ofert na „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” (nr 8/2015).  
W ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych dotacje otrzymało 24 podmioty na kwotę 90 
tys. zł. W trybie uproszczonym w ramach konkursu 8/2015 dofinansowanie otrzymały 2 podmioty na łączną 
kwotę 7 900 zł (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 

 województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
5. Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 

i niesamodzielnych 
 Realizacja otwartego konkursu ofert na „Wspieranie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” 

(nr 9/2015). W ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych dotacje otrzymało 24 podmioty 
na kwotę 300 000,00 zł  (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” 
(przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.), 
w ramach którego w 2015 r. wybrano do realizacji 19 ofert w ramach dofinansowania zadań z zakresu  
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym. Adresatami pomocy w ramach powyższych zadań były: osoby niepełnosprawne intelektualnie,  
z niepełnosprawnością wzrokową, chore na schizofrenię oraz inne choroby psychiczne, osoby dotknięte 
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mukowiscydozą oraz stwardnieniem rozsianym, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 
z autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy i zaburzeniami ruchowymi, zagrożone 

niepełnosprawnością (zadania zrealizowano ze środków PFRON i budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja (przez Centrum Rozwoju i Terapii ASPIRO Eliza Oliwkowska z Inowrocławia) konferencji pn. 
„Autyzm w szkole” (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja w 3 DPS-ach (Grabie, Chełmnie, Kamieniu Krajeńskim) oraz ośrodku Caritas w Brodnicy spotkań 
wigilijnych i noworocznych, których uczestnikami były dzieci i młodzież niepełnosprawna przebywające w ww. 
placówkach (zadanie współfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja wystawy promującej twórczość osób niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy”, podczas której 
wystawiło się 74 wystawców (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Dofinansowanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu (zadanie sfinansowano 
ze środków PFRON). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/345/wykaz-podmiotow-
ktore-otrzymaly-dofinansowanie] 

 Kontynuacja kampanii medialnej (w roku 2015 kampania była realizowana w Internecie) na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych pod hasłem: „AKTYWNI W PRACY. AKTYWNI W ŻYCIU”, której 
celem było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, łamiącej stereotypy 
dotyczące osób niepełnosprawnych oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego (zadanie sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Realizacja zadania dotyczącego rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach 
pełnienia przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu funkcji Instytucji Wdrażającej działanie 
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim.  
W 2015 r. zrealizowano 19 projektów, w ramach których wsparcie otrzymało 462 osoby niepełnosprawne. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Organizacja 3 spotkań przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz warsztatów terapii zajęciowej 
(WTZ) dot. budowy partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Realizacja działań służących podniesieniu kwalifikacji, kompetencji i potencjału pracowników instytucji pomocy  
i integracji społecznej w zakresie nowoczesnych form wsparcia, terapii i pomocy osobom starszym  
i niepełnosprawnym, nowych metod integracji, aktywizacji osób starszych w środowisku, specjalistycznych 
programów terapeutycznych. W ramach modułu: Praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
przeprowadzono  następujące szkolenia warsztatowe:  

  przełamywanie izolacji  społecznej w DPS, 
  rola i znaczenie pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca DPS, 
  praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne, 
  zasady opieki i komunikacji z mieszkańcem z zaburzeniami procesów poznawczych i otępiennych; 

metody i techniki pracy, 
  prowadzenie treningów umiejętności społecznych /komunikacyjnych/ w zakresie specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 
(zadanie sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Organizacja szkoleń dla kadry domów pomocy społecznej  nt. „Agresja mieszkańca domu pomocy społecznej” 
(zadanie sfinansowano z budżetu województwa w ramach programu PROFESJA). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Opracowanie (na podstawie badania ankietowego) materiału prezentującego stan infrastruktury mieszkań 
chronionych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok 
rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Opracowanie i 
wdrożenie 
regionalnych 
standardów w 
zakresie dostępności i 
funkcjonalności bazy 
usług publicznych 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przygotowano raport pn. „Dostępność instytucji kulturalnych 
województwa kujawsko-pomorskiego do potrzeb osób 
(nie)pełnosprawnych”, który powstał w wyniku podsumowania 
realizowanego przez Wydział integracji Osób Niepełnosprawnych 
projektu pn. „Majówka z kulturą i sztuką 2013”. Celem przygotowania 
raportu było wskazanie obiektów kultury, które są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz te które wymagają jeszcze 

http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/345/wykaz-podmiotow-ktore-otrzymaly-dofinansowanie
http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/345/wykaz-podmiotow-ktore-otrzymaly-dofinansowanie
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

 
 

6. Promocja i rozwój ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości 
 Realizacja zadań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w regionie realizowane  

w ramach projektu systemowego Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego pn. „Akademia pomocy  
i integracji – wsparcie kadr”  7.1.3 PO KL: 

  opracowanie i wydanie dwóch numerów biuletynu pn. „Ekonomia społeczna w województwie 
kujawsko-pomorskim” (nakład po 500 sztuk każdego numeru), 

  redagowanie zakładki poświęconej ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim na 

stronie internetowej www.rcrs.pl,  
  organizacja seminarium promującego projekt „Innowacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej”,  

w którym udział wzięły 62 osoby – przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), ośrodków 
pomocy społecznej (OPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) z województwa kujawsko-
pomorskiego, 

  przygotowanie sprawozdania z realizacji „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii 
Społecznej do roku 2020”, 

  organizacja spotkania wyjazdowego dot. ekonomii społecznej dla przedstawicieli OPS z województwa 
kujawsko-pomorskiego, w którym udział wzięło 21 osób, 

  organizacja 3 spotkań z przedstawicielami ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), w których 
udział wzięło łącznie 35 osób, 

  współpraca z OWES, w tym prowadzenie działań związanych z akredytacją OWES. W ramach procesu 
akredytacji przygotowano opinie dla 7 OWES, zaopiniowano również Plany Działań na lata 2015-2017 
czterech OWES, 

  organizacja czterech spotkań dla przedstawicieli WTZ, ZAZ oraz spółdzielni socjalnych, w których udział 

wzięły 44 podmioty, 
  powołanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (uchwała Nr 36/1236/15 Zarządu 

Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 września 2015 r.), w skład którego weszło 29 osób – 
przedstawicieli administracji publicznej, sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu. Komitet  
w swoich działaniach wspiera Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w koordynacji rozwoju 
ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje przy realizacji Kujawsko-
Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020, jego zadaniem jest również 
kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej w regionie oraz 
identyfikacja barier w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 

  monitorowanie sytuacji spółdzielni socjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego z województwa 
kujawsko-pomorskiego i przygotowanie informacji zawierającej charakterystykę spółdzielni socjalnych 
oraz informacje dot. współpracy spółdzielni socjalnych z OWES-ami, 

  podpisanie w dniu 30 marca 2015 r. umowy pomiędzy RCRS w Toruniu a Fundacją im. Królowej Polski 
św. Jadwigi z Puszczykowa, na podstawie której RCRS udzielono licencji uprawniającej do nadawania 
Znaku „Zakup Prospołeczny” w województwie kujawsko-pomorskim. W 2015 roku opracowano zasady 

przyznawania znaku w województwie kujawsko-pomorskim oraz regulamin prac Kapituły. Znak 
Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” przyznawany jest przedsiębiorstwom 

oraz przestrzeni 
publicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

dostsowania. W zamierzeniu prace zrealizowane w roku 2014 stanowić 
miały diagnozę potrzeb w przedmiotowym zakresie. W roku 2015 nie 
określono podmiotu, który miałby bezpośrednio wdrożyć w życie wnioski 
z diagnozy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza – w zakresie ustanowienia standardów, wykonawcza – w zakresie 
wdrożenia standardów w bazie należącej do zadań województwa, inicjująca i wspierająca – w zakresie wdrożenia 
standardów w pozostałych placówkach 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

http://www.rcrs.pl/
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wyróżniającym się dobrą jakością produktów oraz odpowiednim wykorzystaniem potencjału 
społecznego. „Zakup Prospołeczny” umożliwia klientom kupowanie produktów oraz usług ekonomii 

społecznej, a dzięki temu dokonywania ważnych społecznych działań. Podmioty ekonomii społecznej 
znak motywuje natomiast do dbania o jakość oraz konkurencyjność usług i produktów. Dotychczas 
przyznano 5 certyfikatów uprawniających do korzystania ze Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej 
„Zakup ProSpołeczny”: Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Spółdzielni Socjalnej Spiżarnia 
Kujawska, Markowickiej Spółdzielni Socjalnej NAZARET, Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka oraz 
Spółdzielni Socjalnej Koronowianka. 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
− Organizacja VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, w ramach którego zorganizowano Dni  

z Ekonomią Społeczną oraz konferencję podsumowująca Forum. W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. 
w ramach Dni z Ekonomią Społeczną zorganizowano 18 wydarzeń (szkolenia, doradztwo, drzwi otwarte  
w podmiotach ekonomii społecznej. itp.), w których realizację włączyło się 6 OWES, podmioty ekonomii 
społecznej (spółdzielnie socjalne, CIS-y, KIS-y, WTZ-y) oraz 7 szkół (zadanie sfinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Realizacja zadań dotyczących ekonomii społecznej realizowanych w ramach pełnienia przez Regionalne Centrum 
Rozwoju Społecznego w Toruniu funkcji Instytucji Wdrażającej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 
w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim. W 2015 r. zrealizowano 6 projektów, 
wsparcia udzielono 6 instytucjom wspierającym ekonomię społeczną (OWES), utworzono 16 spółdzielni 
socjalnych. Łącznie wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej otrzymało 2 342 osoby. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
7. Promocja i wsparcie wolontariatu oraz działalności non-profit 
 Organizacja konkursu pn. „Wolontariat w akcji” w ramach „Forum organizacji pozarządowych województwa 

kujawsko-pomorskiego” przez Stowarzyszenie „Młode Dęby” Słaboszewko w partnerstwie ze stowarzyszeniem 
TŁOK Toruń. Celem zadania było upowszechnianie idei wolontariatu (zadanie zrealizowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy 
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”, którego celem jest  
dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, 
nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych 
praktyk (zadanie zrealizowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Promocja wolontariatu w ramach otwartych konkursów ofert oraz na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

 
 

8. Promocja aktywności fizycznej  
 Dofinansowanie ze środków budżetu województwa różnych wydarzeń związanych z promocją aktywności 

fizycznej (w ramach realizacji programu Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 
2020 r. (przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 
2012 r.): 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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  IV Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – zorganizowanej przez MOSIR Toruń/Klub Sportowy 
ALFA Sport Toruń, 

 „WILSON CAP” – zorganizowanej przez Toruńskie Stowarzyszenie Tenisa w Toruniu, 
  wyjazd w góry 45 uczniów z niepełnosprawnością z Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Rypinie, 
  XI Powiatowy festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia 

Dziecka dla 250 osób niepełnosprawnych, 
  międzyszkolny quiz pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 

10 w Toruniu. 
 [Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Prowadzenie prac związanych z opracowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu, w które 
zaangażowane były: Stowarzyszenie „Run ro Run” (lider), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, centrum 
Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dep. Promocji, Sportu i Turystyki (zadanie finansowane 
jest ze środków Fundacji Batorego oraz budżetu województwa). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Podejmowanie działań na rzecz promocji aktywności fizycznej osób 50+ m.in. wsparcie akcji „Nordic walking za 
uśmiech” realizowanej przez K. Musiałałowskiego z gminy Obrowo, dofinansowanie startu reprezentantów 

województwa w Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce weteranów, wsparcie imprez masowych  
w ramach cykli Grand-Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich oraz Kujawsko-pomorskie 
na rowery, dostosowanie infrastruktury sportowej realizowanej w ramach Wieloletniego Planu Rozbudowy Bazy 
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla potrzeb osób starszych (windy, poręcze itp.). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji poprzez edukację sportową, obejmującą 
organizację regionalnych rozgrywek ligowych dla dzieci i młodzieży, odbudowę rangi zajęć wychowania 
fizycznego w szkołach i przedszkolach oraz pozalekcyjnych zajęć w ramach kółek sportowych, UKS itp., 
realizowano poprzez: 

  Kujawsko-Pomorska Liga Orlika (turnieje piłkarskie dla dziewcząt z kls IV-VI i chłopców z klas I-III), 
  Szczypiorniak na Orlikach – turnieje piłki ręcznej dla młodzieży szkolnej, 
  kujawsko-pomorskie szkółki kolarskie – w 2015 roku powstało 27 kolarskich grup szkoleniowych dla 

dzieci w wieku 10-13 lat, 
  Kujawsko-Pomorska Liga UKS – cykl wyścigów kolarskich dla zawodników zrzeczonych w Uczniowskich 

Klubach Sportowych, 
  realizacja Programów Sportu Powszechnego na terenie województwa: „Umiem Pływać” (nauką 

pływania objęto 6,5 tys. dzieci), „Multisport” (sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 
nieobjętej systemem sportowym – 2,5 tys. dzieci), „Mały Mistrz” (dodatkowe zajęcia wf dla dzieci z klas 
I-III, 1 tys.  uczestników), „Lekkoatletyka dla każdego” – zajęcia dla dzieci z klas I-III, IV-VI  
i gimnazjów, 1,2 tys. uczestników). 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
9. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu lokalnym 
 Dofinansowanie 105 imprez i przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych, zrealizowanych przez podmioty 

działające w sferze pożytku publicznego m.in. fundacje, stowarzyszenia, parafie (zadanie sfinansowano  
z budżetu województwa). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Realizacja programu Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r. (przyjętego 
uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.), w ramach 
którego w 2015 r. wybrano do realizacji 10 ofert w zakresie dofinansowania zadań dotyczących rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym m.in. 
„IV Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych FART” – promujący twórczość kulturalną osób 
niepełnosprawnych, „Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Niewidomych i Słabowidzących  
w Bowlingu i Showdown” (tenis stołowy dla niewidomych) – promujący działania osób niepełnosprawnych, 

popularyzujący kulturę fizyczną w środowisku niepełnosprawnych oraz zapewniający rehabilitację poprzez sport, 
„Razem przez świat – z piosenką na ustach” – którego celem było zwiększenie aktywności osób 
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niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, „Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i kulturalnym” – promujący aktywność fizyczną  

i kulturalną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (warsztaty łucznictwa, rzeźby, wikliniarstwa, metod zdobienia 
przedmiotów codziennego użytku, gry i zabawy plebejskie, wystawa dawnych strojów, broni, przedmiotów 
codziennego użytku) (zadanie sfinansowano ze środków PFRON).  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Dofinansowanie ze środków budżetu województwa różnych wydarzeń i działań, związanych z rozwojem oferty 
kulturalnej (w ramach realizacji programu Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
do 2020 r. (przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 
2012 r.): 

 Mały Festiwal „Ty i Ja” oraz towarzysząca mu kampania społeczna „Aktywność i pasja autoterapią” – 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bez Ograniczeń, dla 450 osób niepełnosprawnych, 

 XII Przegląd „Innym Okiem” – spotkania z Teatrem Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego podczas 
XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „SPOTKANIA”, w przedsięwzięciu wzięło udział 100 
osób niepełnosprawnych, 

 promocja twórczości artystów niepełnosprawnych. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Opracowanie (we współpracy z Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji) informacji nt. temat oferty 
instytucji kultury dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie jej wśród środowisk 
senioralnych w regionie (zadanie sfinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
10. Rozwój lokalnych centrów rozwoju społecznego poprzez poszerzanie zakresu działalności 

istniejącej bazy usług  
− Opracowanie Kujawsko-Pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014-2022 roku, który został przyjęty 

Uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. Program 
zakłada tworzenie Lokalnych Centrów Wspierania Rodzin, które będą miedzy innymi pełnić funkcję lokalnych 
centrów rozwoju społecznego. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Opracowanie i wdrożenie regionalnego standardu 
funkcjonowania lokalnych placówek rozwoju społecznego 
poprzez poszerzanie oferty gminnych instytucji kultury 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Nie rozpoczęto realizacji 
przedsięwzięcia. Projekt planowany 
do realizacji ze środków RPO WK-P 
2014-2020 oraz budżetu 
województwa. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie ustanowienia standardów, wykonawcza w zakresie 
wdrożenia standardów w bazie należącej do zadań województwa, inicjująca i wspierająca w zakresie wdrożenia 
standardów w pozostałych placówkach  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
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poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
11. Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb 

wszystkich pokoleń 
 Dostosowanie infrastruktury sportowej realizowanej w ramach Wieloletniego Planu Rozbudowy Bazy Sportowej 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla potrzeb osób starszych (windy, poręcze itp.). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
12. Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się społeczeństwa i ludności 

niesamodzielnej 
 Przeprowadzenie wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego badania pn. „Uwarunkowania rozwoju usług 

opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób starszych w gminach województwa 
kujawsko-pomorskiego”, którego celem było pozyskanie kompleksowych informacji nt. zakresu świadczonych 
usług opiekuńczych oraz potrzeb w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w regionie. Na 
podstawie przeprowadzonego badania zostanie opracowany raport, którego wyniki posłużą m.in. do 
przygotowania Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
 Budowa wielospecjalistycznej przychodni-Polikliniki Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, 

która m.in. poprawi dostęp do świadczeń z zakresu geriatrii, kardiologii i onkologii. Okres realizacji projektu 
2012-2016 r. (zadanie sfinansowano z budżetu państwa i środków Centrum Onkologii).  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja przez Fundację „Światło” oraz UMK (współorganizator: województwo kujawsko-pomorskie)  
międzynarodowej konferencja pn. „Świadomość – wyzwania XXI wieku” w dniach 7-8 grudnia 2015 r., której 
celem było przekazanie nowych doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami pracownikom służby zdrowia, 
wykładowcom akademickim, kadrze zarządzającej i wszystkim zaangażowanym w planowanie działań  
w profilaktykę, terapię, rehabilitacje i opiekę nad pacjentem z zaburzeniami świadomości (zadanie 
dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
  

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów 
w zakresie dostępności i funkcjonalności bazy usług 
publicznych oraz przestrzeni publicznych dla 
wszystkich pokoleń 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Nie podjęto realizacji 
przedsięwzięcia.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie ustanowienia standardów, wykonawcza w zakresie 
wdrożenia standardów w bazie należącej do zadań województwa, inicjująca i wspierająca w zakresie wdrożenia 
standardów w pozostałych placówkach  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Opracowanie i faza początkowa Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w III kw. 2015 r. 
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wdrożenie 
Regionalnego 
Modelu Usług 
Opiekuńczych 

(2015-2020) złożyło wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach 
ogłoszonego konkursu w PO WER pt. „Kujawsko-Pomorski Inkubator 
Innowacji Społecznych – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Procedura 
wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu jest w toku, a 
planowany czas zakończenia oceny to I kw. 2016 r. Wypracowane w ramach 
projektu innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych nad 
osobami zależnymi zostaną wykorzystane przy opracowaniu RMUO. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego (w zakresie opracowania RMUO), 
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne, ośrodki pomocy społecznej, osoby objęte usługami 
opiekuńczymi tj. osoby starsze, osoby niepełnosprawne, opiekunowie tych osób ( w zakresie wdrażania RMUO) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Utworzenie i wsparcie Regionalnego 
Specjalistycznego Ośrodka 
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego dla 
osób niepełnosprawnych 
wymagających specjalistycznego 
programu szkolenia i rehabilitacji 
leczniczej i społecznej 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rehabiltacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 
tworzone są przez marszałka województwa, jednak na 
dzień 31 grudnia 2014 r. brak było przepisów 
wykonawczych tego zapisu. Utworzenie tego typu 
placówki byłoby uzupełnieniem edukacji ustawicznej 
osób z niepełnosprawnością.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Utworzenie „Ośrodka koordynacji ds. 
wsparcia rodziny w opiece nad 
osobami przewlekle chorymi i 
niesamodzielnymi” 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak 
środków finansowych na jego realizację.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Utworzenie Centrum Opiekuńczo-
Terapeutycznego w ramach 
rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Toruniu 

faza projektowa 
(2016-2018) 

Opracowane zostały wstępne założenia do projektu. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
13. Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji, sportu masowego i amatorskiego 

W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. Rola samorządu województwa w realizacji 
tego zadania – ograniczona.   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
 
 

REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Departament Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Utworzenie Regionalnego Centrum 
Rehabilitacji i Wsparcia Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Brak środków na inwestycję tego typu - w ramach 
działań możliwych do realizacji podejmowane są starania 
o środki na programy wspierające deinstytucjonalizację 
opieki psychiatrycznej oraz zwiększenie dostępności 
usług tego typu. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Budowa krytego lodowiska w 
Bydgoszczy 

bd bd  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca, ew. realizacja w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki  

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
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14. Rewitalizacja miast, wsi i obszarów zdegradowanych 
 Bieżący kontakt z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, w związku z tworzonymi przez ministerstwo  

dokumentami programowymi związanymi z rewitalizacją tj. projektem Wytycznych w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 
3 lipca 2015 r.), projektem ustawy o rewitalizacji (uchwalonej w dniu 9 październik 2015 r.), projektem 
Krajowej Polityki Miejskiej (przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r.). 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Opracowanie projektu Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki 
finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, tj. regionalnego dokumentu zawierającego informacje  
i reguły opracowywania programów rewitalizacji dla tych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które 
zamierzają pozyskać środki finansowe na rewitalizację z RPO WK-P na lata 2014-2020 (dokument został 
przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 27 stycznia 2016 r.). 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
15. Budowa systemu wspierania rodziny 
− Realizacja programu pn. Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022. Program ten 

realizowany jest w oparciu o plan działań przygotowywany corocznie w terminie do 31 stycznia danego roku 
kalendarzowego. Plan działań na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 8/230/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Podjęte działania: 

  organizacja 3 szkoleń (w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku) pn. „Praca z rodziną oparta na 
potencjałach” dla pedagogów, asystentów rodziny, osób działających w organizacjach pozarządowych, 
które realizują projekty na rzecz rodzin. Szkolenia poświęcone były m.in. wzmacnianiu umiejętności 
pracy z rodziną i dzieckiem (zadanie sfinansowano z budżetu województwa), 

  organizacja konferencji pt.: „Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby  
i rozwiązania” w dniu 11 czerwca w Toruniu. Celem konferencji, w której uczestniczyło ok. 90 osób, 
była dyskusja nad stanem, możliwościami i potrzebą wsparcia rodziny w środowisku lokalnym (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa), 

  organizacja Konkursu „Mój ojciec – dobrze być razem” dla dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat na 
pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem. Cele konkursu: zaprezentowanie 
pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy dziecka, propagowanie wspólnego 
spędzania czasu i uczestnictwa ojców w życiu dzieci oraz kreowanie wartości prorodzinnych (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa), 

  udział w Konwencie Wójtów w dniu 17 września 2015 r., podczas którego przedstawiono założenia 
Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022, 

  organizacja otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
pn.: „Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej”. Na otwarty konkurs ofert 

wpłynęły 2 oferty – Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezjalnego Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu i obydwa podmioty otrzymały wnioskowaną kwotę, na 2015 rok 
zaplanowano 140 000,00 PLN zł (zadanie sfinansowano z budżetu państwa), 

  organizacja 2 szkoleń (w Inowrocławiu oraz Grudziądzu) dla kadry instytucji, organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących swoje zadania w obszarze pracy na rzecz rodzin, 
w szczególności do asystentów rodziny, kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, 
koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych pn.: „Aktywizujące metody pracy z rodziną 
wieloproblemową z elementami superwizji”. Szkolenie miało na celu m.in. przedstawienie metod 
aktywizujących  w pracy z rodziną m.in. Konferencja Grupy Rodziny, Szkoła Rodzica, Widetrening 
Komunikacji-VIT; przeszkolono 38 osób (zadanie sfinansowano z budżetu województwa), 

  organizacja w dniach 19-23 października 2015 r. wydarzenia pn.: III Regionalne Dni Psychoterapii  
„W związku ze związkiem”, którego tematyka koncentrowała się na psychologicznych problemach  
w związku pomiędzy dwojgiem osób wspólnie ze sobą żyjących (bez względu na to czy jest to związek 
małżeński, partnerski czy rodzinny); odbyło się ogółem 9 wykładów (niektóre połączone z warsztatem) 
oraz 12 warsztatów, w tym jeden warsztat dwukrotnie. Zajęcia, w których uczestniczyło 726 osób,  

poprowadziło 20 specjalistów (14 z regionu i 6 spoza regionu) (zadanie sfinansowano z budżetu 
województwa), 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

87 

 

  organizacja zajęć prospołecznych dla członków rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego  
o charakterze sportowym (w terminie od 1 listopada do 20 grudnia 2015 r.). Celem zajęć było 

zwrócenie uwagi na możliwość integracji rodzin poprzez sport. W zajęciach uwzględniono rodziny 
wielopokoleniowe oraz osoby powyżej 50 r.ż. (zadanie  sfinansowano z budżetu województwa), 

  przygotowanie koncepcji konkursu pn.: „Kujawsko-pomorska firma przyjazna rodzinie”, którego celem 
będzie wyłonienie firmy, która w wyróżniający się sposób prowadzi na rzecz społeczności lokalnej lub 
na terenie swojego przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji działania z zakresu wspierania rodziny, 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego; przeprowadzenie konkursu planowane jest na rok 2016,  

  opracowanie i wdrożenie Kujawsko-Pomorskiej Karty Dużej Rodziny; w dniu 2 lipca 2015 r. Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej umowę  
o przystąpieniu 10 podmiotów samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego do ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny, 

  organizacja konkursu ofert dla NGO na dofinansowanie działań wspierających rodziny nr 25/2015 r. pn. 
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”, w ramach którego dofinansowanie otrzymało 15 
podmiotów na łączna kwotę 144 500,00 zł (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
− Organizacja konkursów ofert dla NGO na dofinansowanie działań wspierających rodziny:  

  Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (dofinansowanie otrzymało 26 podmiotów), 
  Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi (dofinansowanie otrzymały 24 

podmioty), 
  Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(dofinansowanie otrzymały 52 podmioty), 
  Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe 

(dofinansowanie otrzymało 17 podmiotów). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Organizacja 16 szkoleń warsztatowych służących podniesieniu kwalifikacji, wzrostowi kompetencji i potencjału 
merytorycznego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej pracujących z rodziną i na jej rzecz  
w następujących obszarach tematycznych: współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny  
w obszarze sytuacji kryzysowych i interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną oraz rola  
i współpraca pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej w pracy  

z dzieckiem i rodziną (zadanie sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Organizacja kursu kwalifikacyjnego pn. „Asystent rodziny”, w ramach którego przeszkolono 25 osób (zadanie 
sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Kontynuacja kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod hasłem: „NIE BIJĘ – UCZĘ  
I WYCHOWUJĘ”, która miała charakter medialny (opracowano 1 spot radiowy oraz cykl 4 spotów telewizyjnych; 
spoty wyemitowano  w TVP Bydgoszcz, telewizjach lokalnych, rozgłośniach radiowych w tym Radio PiK oraz   
w Internecie). Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem przemocy stosowanej m.in. w rodzinie  
i propagowanie działań profilaktycznych, przyczyniających się do podnoszenia wiedzy o sposobach 
przeciwdziałania przemocy (zadanie sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Przeprowadzenie 6 grupowych spotkań doradczych dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych  
i koordynatorów pieczy zastępczej w obszarze ich współpracy na rzecz rodzin. W spotkaniach wzięło udział 123 
osoby (zadanie sfinansowano ze środków PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Organizacja szkolenia dla kadry PCPR-ów dot. aspektu pracy koordynatora pieczy zastępczej w kontekście 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach którego przeszkolono 31 osób (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

− Realizacja programu pn. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, w ramach którego podjęto następujące działania: 

  inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami organizacjami pozarządowymi służące 
wymianie doświadczeń i wiedzy („dobre praktyki”) np: „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem” (23-27.02.2015 r.) – współpraca z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu, 
monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów 
religijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – współpraca z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, „V Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie” 
współorganizowana ze Strażą Miejska w Toruniu i Wyższą Szkołą Bankową – edycja poświęcona 
kwestiom przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku, 

  organizacja 20 edycji warsztatów pn. „Cyberprzemoc. Zagrożenia w sieci” dla 563 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych w Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku, których celem było uświadomienie 

i uwrażliwienie uczniów na problem przemocy, 
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  organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy pn.: „Rola funkcjonariuszy Policji 
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” (Brodnica, Świecie, Włocławek), 

„Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej” (Przysiek), „Rola i zadania członków zespołu 
interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Przysiek), „Szkolenie 
superwizyjne” (Toruń), 

  organizacja szkolenia dla trenerów programu „Bez przemocy”, którego efektem było nabycie przez 11 
osób uprawnień do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy  
w rodzinie, 

  organizacja i udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kampaniach społecznych 
dotyczących zjawiska przemocy: organizacja kampanii „Przemoc rujnuje. Miłość buduje” (plakaty 
dystrybuowane na terenie całego województwa oraz spoty wyświetlane na zewnętrznych ekranach 
świetlnych w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku oraz na ekranach 
zlokalizowanych w podległych samorządowi jednostkach kultury), udział w kampanii „Biała Wstążka” 
(przeciw przemocy wobec kobiet) oraz w Kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Bicie. Czas z tym 
skończyć” (dystrybucja plakatów), 

  organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie problematyki przemocy: 
konferencja dla kierownictwa i pracowników pcpr-ów pn.: „Administracja publiczna wobec zjawiska 
przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania”, 

  organizacja akcji promocyjnych służących poprawie relacji społecznych i rodzinnych – akcja „Tydzień 
Życzliwości Społecznej” (spektakl „Złoto i liście”, z którym 17 listopada 2015 r. wyruszył w tournée po 
województwie Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, przedstawienie/musical skierowane 
do dzieci, młodzieży i całych rodzin poprzedzone krótkim słownym wystąpieniem jednej z postaci 
wprowadzających młodego widza w świat wartości i relacji międzyludzkich oraz konferencja pn. 
„Wychowanie asertywne – profilaktyka przemocy w rodzinie i dla rodziny” w dniu 19 listopada 2015 r., 

  prowadzenie powszechnego serwisu internetowego dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie – serwis 
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl, 

  organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania 
Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; Internetowa poradnia prawna; dyżury zamiejscowe: 
Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Chełmno; bezpośrednie działania Biura), 

  uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności rozwoju infrastruktury pomocy 
instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej, jako niezbędnych komponentów wojewódzkiego 
systemu wsparcia dla ofiar przemocy – podpisanie kolejnych 15 porozumień z gminami naszego 
województwa, których przedmiotem jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego 
uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, obecnie podpisane są porozumienia z 114 gminami, 

  dotowanie organizacji pozarządowych celem realizacji zadań zlecanych w zakresie problematyki 
przemocy w rodzinie: dofinansowanie 8 projektów zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 
18/2015. 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
− Kontynuacja realizacji projektu pn. „Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wydarzenia 

kulturalne”, w ramach którego przygotowano atrakcyjną ofertę kulturalną adresowaną do rodzin, w tym rodzin 
wielodzietnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem. Bezpłatne przedsięwzięcia kulturalne (warsztaty 
kulturalno-edukacyjne, spektakle teatralne, muzyczne, operowe jak również koncerty i recitale) dla ww. 
odbiorców organizowane były od maja 2014 r. do września 2015 r. przez samorządowe instytucje kultury: 
Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum 
Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Kujawsko-
Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Filharmonię im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy i Operę 
NOVA w Bydgoszczy. W 2015 r. zrealizowano 112 przedsięwzięć. 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Opracowanie 
Programu 
Wsparcia 
Rodziny 

zrealizowano 
(2013-2014) 

Uchwałą nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
25 czerwca 2014 r. przyjęto Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny 
na lata 2014-2022. 

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
16. Rozwój bazy i promocja wychowania żłobkowego 
 Opracowanie przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego raportu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej 

za rok 2014”, prezentującego trudną sytuację gmin województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na 
niewielką skalę zapewnienia opieki i wsparcia dla dzieci do 3 roku życia. Wskazano na priorytetowe znaczenie 
potrzeby rozwoju w tym obszarze, promując rozwój bazy placówek wychowania żłobkowego w regionie. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
17. Rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych skierowany 

m.in. na przejmowanie przez obywateli i organizacje pozarządowe zadań publicznych 
− W ramach realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi realizowane są następujące działania:  
  ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Samorząd 

Województwa ze środków budżetu województwa, w oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz zleca się zadania w trybie pozakonkursowym. 

  prowadzony jest portal internetowy skierowany do organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-
pomorskie.pl oraz baza organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Powołanie 
Instytutu Badań 
nad Rodziną 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Powołanie Instytutu Badań nad Rodziną-placówki naukowo-badawczej o 
charakterze narodowym, wiąże się z nową perspektywą finansową 2014-2020. 
W związku z tym, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia dokona analizy 
możliwości finansowania działań powyższego Instytutu ze środków UE. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: w zależności od przyjętych rozwiązań – wykonawcza lub inicjująca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/aktualnosci/2014/Program_2015_ostateczny.doc
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/aktualnosci/2014/Program_2015_ostateczny.doc
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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  informuje się o kierunkach działań Samorządu Województwa na rzecz organizacji pozarządowych. 
 [Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Ogłoszenie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz 
prowadzenie na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładki RLKS, która stanowi bazę informacji dla 
podmiotów tworzących LGD oraz stowarzyszeń specjalnych – Lokalnych Grup Działania (LGD). Zakładka 
związana z ogłoszonym konkursem na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 
bieżącą działalnością LGD). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego przygotowania projektów dotyczących zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach otwartych konkursów ofert. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
18. Wzrost zdolności sektora NGO do realizacji zadań z zakresu rozwoju lokalnego, współpracy 

międzynarodowej 
 Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, związanych z profesjonalizacją III sektora. 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
19. Inicjowanie, realizacja i wspieranie działań sprzyjających zwiększeniu partycypacji społecznej 

poprzez rozbudowę wspomaganych elektronicznie systemów konsultacji społecznych 
 Prowadzenie konsultacji społecznych zadań związanych z organizacjami pozarządowymi za pomocą portalu 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Wsparcie działań sprzyjających zwiększeniu partycypacji społecznej poprzez promowanie prowadzonego przez 
organizację pozarządową portalu www.stacja-konsultacja.pl.  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
20. Promowanie filantropii jako niezinstytucjonalizowanej formy pomocy 
 Prowadzenie kampanii „1% dla naszego regionu” uświadamiającej podatników o możliwości przekazywania 1% 

podatku dochodowego na rzecz organizacji posiadających status OPP w województwie kujawsko-pomorskim. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Promocja działań charytatywnych poprzez portal www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zadanie finansowane 
ze środków budżetu województwa). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.stacja-konsultacja.pl/
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy prywatni, samorząd 
województwa 
Rola samorządu województwa: zaangażowanie samorządu województwa zależne od charakteru konkretnego 
zadania. W przypadku większości zadań przewiduje się szeroko rozumiane role: inicjującą i wspierającą – w tym 
poprzez opracowywanie programów umożliwiających finansowanie części przedsięwzięć przy realizacji zadań 
zgodnie z ustanowionymi standardami. Dla części zadań rola wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
EDUKACJA 

21. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 
 Wdrażanie projektu pn. „Coaching i tutoring, w stronę nowoczesnej  pracy dydaktycznej” (2014-2015), którego 

celem było podniesienie kompetencji dydaktycznych wśród 250 nauczycieli (ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie metodyki nauczania 
języków obcych. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych formach doskonalących warsztat 
pracy nauczyciela z zakresu języków obcych (zadanie zostało dofinansowane ze środków PO KL). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Realizacja projektu pn. „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” 
(2013-2015) przez KPCEN W Toruniu (lider) w partnerstwie z UMK Toruniu, UTP im. J. i J. Śniadeckich  
w Bydgoszczy oraz PWSZ we Włocławku, którego celem było dostosowanie i podwyższenie kompetencji 
dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli (studia podyplomowe, kursy doskonalące, kursy instruktorskie  
i studyjne wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej) oraz kompetencji w zakresie zarządzania 
oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach 
prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zadanie dofinansowano z PO KL). 
[https://www.pwsz.wloclawek.pl/klucz-do-uczenia, http://kdu2.kpcen.pl/projekt/, Dep. Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Edukacji] 

− Wdrażanie projektu pn. „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” (2014-2015), którego celem 
było podniesienie jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 
27 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego o innowacyjne zajęcia  
z zakresu kompetencji kluczowych dla 300 uczniów (zrealizowane zadania: innowacyjne programy zajęć i kurs 
dla nauczycieli, innowacyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i naukowo-technicznych realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów 
obserwacyjnych, takich jak: Zjawiska Zakryciowe, Stacje Bolidowe, Astrometria i Fotometria oraz Aktywność 
Słońca) (zadanie zostało dofinansowane ze środków PO KL).  
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

− Realizacja projektu pn. „Region Nauk Ścisłych” (2014-2015), którego celem było zmniejszenie dysproporcji  
i wyrównanie szans edukacyjnych u 1500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich   
w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie zrealizowane w ramach projektu to: wdrażanie programów 
rozwojowych ukierunkowanych na pracę z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce, uczniami 
najzdolniejszymi (w ramach realizacji kompetencji kluczowych) oraz zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem 
z systemu oświaty (zadanie zostało dofinansowane ze środków PO KL). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 Utworzenie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) – 
przedsięwzięcie 
odłożone w 
czasie 

Na podstawie prowadzonej korespondencji między Dep. Edukacji i Sportu 
(EK-II.0730.1.2014) a Dep. Rozwoju Regionalnego (RR-I-P.0730.4.1.2014) 
realizacja zadania została odsunięta w czasie. Jednocześnie Departament 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w kontekście funkcjonowania 
Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku nie 
widzi konieczności tworzenia nowej placówki. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

http://kdu2.kpcen.pl/projekt/


Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

92 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
22. Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 
 W ramach realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych” do wszystkich szkół uczestniczących w projekcie trafiło 

77 różnych zestawów doświadczalnych, które są wykorzystywane podczas zajęć z: 
  biologii: mikroskopy z kamerami, modele tułowia ludzkiego, 
  chemii: zestawy ekologiczne do badania wody i gleby, model „bio-energia”, wagi elektroniczne, 
  fizyki: ławy optyczne, zestawy do energii odnawialnej i nauki o elektryczności, urządzenie do mieszania 

barw , pompa próżniowa, 
  języka angielskiego: projektory, telewizory,  
  geografii: telluria (modele ruchów Ziemi i Księżyca względem Słońca), planetaria, szkolna stacja 

pogodowa, 
  matematyki: przyrządy demonstrujące powstawanie brył obrotowych, 

(zadanie dofinansowane ze środków PO KL). [więcej informacji nt. projektu przy kierunku nr 21. Zapewnienie 
wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji] 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 W ramach realizacji projektu pn. „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” został zakupiony 
sprzęt (do szkół zlokalizowanych przy astrobazach) wykorzystywany do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 
realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych: 

  Program pn. „Stacje Bolidowe” – kamera All-sky, 
  Program pn. „Zjawiska Zakryciowe” – Inserter sygnału GPS, Watec WAT – 120 N, Video Graber USB, 

kamera BCS – B700/DN-ICR, monitor LCD 9”, 
  Program pn. „Fotometria i Astrometria” – elektryczne koło filtrowe ATIK EFW2, kamera ATIK 460EX 

Mono, zestaw filtrów Baader LRBG 1.25”, 
  Program pn. „Aktywność Słońca” – klin Herschela 2”. 

W ramach powyższych programów zostało zakupione również oprogramowanie MaxIm DL Version 6 Pro Suite  
w ilości 14 licencji do pobrania oprogramowania w formie elektronicznej, niezbędnego do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych (zadanie dofinansowano ze środków PO KL). [więcej informacji nt. projektu przy kierunku nr 21. 
Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji] 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Opracowanie i wdrożenie 
regionalnych standardów nauczania 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

18 Realizacja projektu rozwoju infrastruktury 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w  Bydgoszczy pn. „Wielofunkcyjny kompleks 
kreatywności artystycznej” 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Projekt został wpisany do Kontraktu 
Terytorialnego pn. „Budowa siedziby 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy". 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

93 

 

 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 
 Opiniowanie i monitorowanie nowo utworzonych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą  
o systemie oświaty, Wojewódzka Rada Rynku Pracy (WRRP) zobowiązana jest do opiniowania wniosków szkół 
dotyczących tworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. WRRP 
ocenia zasadność ich utworzenia w oparciu o analizę sytuacji na lokalnych i regionalnym rynku pracy, którą 
przeprowadza WUP. W 2015 roku (do 23 października) WRRP wydała 66 opinii (51 pozytywnych i 15 
negatywnych) dotyczących powołania nowych kierunków kształcenia w 52 zawodach w szkołach 
ponadgimnazjalnych w województwie.   

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 
 Wspieranie pracodawców w kształceniu osób pracujących w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), 

którego jednym z celów jest realizacja kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Zadanie 
realizowane przez WUP oraz powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy.  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

26 Opracowanie i wdrożenie systemu 
wewnątrzszkolnego poradnictwa zawodowego 
dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zadanie jest konsultowane z Kuratorium 
Oświaty. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa:  wykonawcza w zakresie opracowania systemu, wykonawcza w partnerstwie w 
zakresie wdrożenia systemu 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

27 Opracowanie i wdrożenie 
systemu współpracy szkół 
ponadgimnazjalnych i wyższych 
z pracodawcami 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zadanie zostanie wpisane do projektu Kujawsko-
Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji. 
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
planuje realizację projektu zawodowego pn. "Szkoła 
zawodowców". Głównym celem projektu będzie rozwój 
kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa:  wykonawcza w zakresie opracowania systemu, wykonawcza w partnerstwie w 
zakresie wdrożenia systemu 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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24. Rozwój  i promocja edukacji nieformalnej  
W 2015 roku nie zaobserowano działań na rzecz realizacji kierunku. Rola samorządu województwa w realizacji 
tego zadania – ograniczona. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
25. Rozwój edukacji przedszkolnej 

W 2015 roku samorządy lokalne kontynuowały działania zmierzające do objęcia coraz większej liczby dzieci 
edukacją przedszkolną. Sprzyja temu duże zainteresowanie i duża presja społeczna.  

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
26. Promocja wykształcenia 
 Udział (13 lutego 2015 r.) w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory w Toruniu (organizator: Fundacja 

Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie, partner akcji: KPAI), w ramach którego zorganizowano 
warsztaty, pokazy i wykłady naukowe. W festiwalu uczestniczyło 350 osób. Festiwalowi towarzyszyły eliminacje 
międzynarodowego Konkursu Naukowego E(x)plory (etap regionalny odbył się w lutym w Toruniu), podczas 
którego młodzi naukowcy (w wieku 14-20 lat) prezentowali przygotowane przez siebie projekty naukowe.  
Z województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowane zostały 4 projekty przygotowane przez młodych 
naukowców.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Organizacja III edycji konkursu  na opis pracy w wymarzonym zawodzie  dla gimnazjalistów. Konkurs był częścią 
kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. W konkursie udział wzięło (przesłało prace) 473 uczniów z 91 gimnazjów wszystkich 

powiatów województwa. Jury wyłoniło 5 laureatów, którzy otrzymali nagrody w postaci tabletów (zadanie 
sfinansowano ze środków Funduszu Pracy).   
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

− Organizacja konkursu dla szkół zawodowych pn. „Potrzeby rynku pracy naszą misją“, którego celem było 
wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane  
z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy 
(zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Pracy). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – WUP] 

− Promowanie idei kształcenia „od przedszkola do doktora” poprzez realizację: 
  prelekcji „Mały naukowiec” – warsztatów oraz pokazów eksperymentów z dziedziny nauk ścisłych, 

przyrodniczych oraz astronomii na żywo dla 50 przedszkoli z terenów wiejskich (zadanie zostało 
dofinansowane ze środków RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania przy 
kierunku 27. Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach kształcenia] 

  projektu „Zdolni na start – IV edycja”, którego celem było wsparcie stypendialne szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-

pomorskim (zadanie dofinansowano z PO KL) [więcej informacji nt. realizacja zadania przy kierunku 29 
Wsparcie systemów stypendialnych] 

  projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” V edycja, którego głównym celem było 
zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania 
wyników badań naukowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
(zadanie dofinansowano z PO KL). [więcej informacji nt. realizacja zadania przy kierunku 29 Wsparcie 
systemów stypendialnych] 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca pozostałe podmioty  
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
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27. Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach kształcenia 
  Udział (13 lutego 2015 r.) w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory (organizator: Fundacja 

Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie, partner akcji: KPAI), w ramach którego zorganizowano 
warsztaty, pokazy i wykłady naukowe. W festiwalu uczestniczyło 350 osób. Festiwalowi towarzyszyły eliminacje 
międzynarodowego Konkursu Naukowego E(x)plory, podczas którego młodzi naukowcy (w wieku 14-20 lat) 
prezentowali przygotowane przez siebie projekty naukowe. Z województwa kujawsko-pomorskiego 
zaprezentowane zostały 4 projekty przygotowane przez młodych naukowców.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym II” (2013-2015), którego celem była 
promocja województwa jako Astroregionu. W ramach projektu zorganizowano Astrofestiwal w Kruszwicy (piknik 
rodzinny o tematyce astronomicznej), dwie edycje warsztatów astronomicznych dla koordynatorów astrobaz  
i drugą edycję prelekcji dla przedszkolaków „Mały Naukowiec”(warsztaty oraz pokazy eksperymentów  
z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych oraz astronomii na żywo dla 50 przedszkoli z terenów wiejskich) 
(zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WK-P 2007-2013). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

− Realizacja projektu pn. „Region Nauk Ścisłych” (2014-2015), którego celem było zmniejszenie dysproporcji  
i wyrównanie szans edukacyjnych u 1500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich   

w województwie kujawsko-pomorskim. Zadanie zrealizowane w ramach projektu to: wdrażanie programów 
rozwojowych ukierunkowanych na pracę z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce, uczniami 
najzdolniejszymi (w ramach realizacji kompetencji kluczowych) oraz zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem 
z systemu oświaty (zadanie zostało dofinansowane ze środków PO KL). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

− Realizacja projektu pn. „Astro-Szkoła”, którego celem była popularyzacja astronomii i nauk ścisłych. W ramach 
projektu zrealizowano innowacyjne zajęcia popularyzujące naukę polegające na porzuceniu konwencji wykładu  
i zastąpieniu go żywą lekcją astronomii popularnej, przy wykorzystaniu astrobaz. Zajęcia Astro-Szkoły zostały 
zrealizowane w miejscowościach Kruszwica, Unisław i Inowrocław. 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

− Wdrażanie projektu pn. „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” (2014-2015), którego celem 
było podniesienie jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 
27 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego o innowacyjne zajęcia  
z zakresu kompetencji kluczowych dla 300 uczniów (zrealizowane zadania: innowacyjne programy zajęć i kurs 
dla nauczycieli, innowacyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i naukowo-technicznych realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów 
obserwacyjnych, takich jak: Zjawiska Zakryciowe, Stacje Bolidowe, Astrometria i Fotometria oraz Aktywność 
Słońca) (zadanie zostało dofinansowane ze środków PO KL).  
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

17 Utworzenie 
Środowiskowych 
Centrów 
Innowacyjnej 
Edukacji 

faza projektowa 
(2014-2020) 

Powstała ogólna koncepcja budowy Centrów Innowacyjnej Edukacji, odbyły 
się spotkania z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli i 
przedstawicielami samorządów, złożony został formularz zgłoszeniowy 
stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia Zarządu Województwa do 
zgłaszania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla RPO 
WK-P 2014-2020. Zgodnie z sugestiami przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Centra Innowacyjnej Edukacji stanowiłyby pilotaż do realizacji 
zajęć z uczniami w laboratoriach przedmiotowych i swoistą innowację 
pedagogiczną w województwie kujawsko-pomorskim. Planuje się podpisanie 
listu intencyjnego z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego  
współpracy związanej z koncepcją utworzenia CIE oraz systemu dualnego w 
szkolnictwie zawodowym. We wrześniu 2015 r. została złożona fiszka do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie utworzenia 4 Centrów 
Innowacyjnej Edukacji. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

19 Wzmocnienie instytucjonalne i 
rozwój funkcji edukacyjnych 
Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy w Toruniu 

faza projektowa 
(bd) 

Inwestycja obejmuje remont obiektów i zakup 
wyposażenia na cele prowadzenia działalności 
kulturalno-edukacyjnej w nowych przestrzeniach 
CNMW. Przedsięwzięcie, zgłoszone do Kontraktu 
Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w ramach projektu samorządu 
województwa „Centra Innowacyjnej Edukacji”, 
znajduje się w fazie projektowania. Trwa 
przygotowanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej (budowlanej), której odbiór przewiduje 
się na początku 2016 r.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa:  wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy/miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji  

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

20 Utworzenie Środowiskowego 
Centrum Edukacji Doświadczalnej – 
Centrum Nauki o Człowieku w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny, uczelnie wyższe/instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

21 Utworzenie Środowiskowych 
Centrów Edukacji Doświadczalnej we 
Włocławku, Grudziądzu i 
Inowrocławiu 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny, uczelnie wyższe/instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  miasto Włocławek, miasto Grudziądz, miasto Inowrocław 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Wprowadzenie 
Systemu 
Regionalnych Kół 
Przedmiotowych 

faza początkowa 
(bd) 

Dobiegła końca realizacja projektu Region Nauk Ścisłych jako pilotażu 
Systemu Regionalnych Kół Przedmiotowych. Głównym celem projektu było 
wyjście ucznia z układu klasowo-lekcyjnego na rzecz nauczania 
doświadczalnego szczególnie w kontekście nauk ścisłych, a także  
stworzenie nowoczesnej infrastruktury na potrzeby szkół, centrów i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w celu 
dostosowania ich usług do potrzeb rynku pracy oraz unowocześnienie 
usług edukacyjnych oraz popularyzacji nauki i innowacji.Planowana jest 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje 
badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca pozostałe podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
28. Rozwój zdolności edukacyjnych szkół wyższych 

Brak informacji nt. realizacji kierunku działań. 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
29. Wprowadzenie systemów stypendialnych 
− Kontynuacja programu stypendialnego Marszałka Województwa dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia artystyczne przyznawane są osobom 
mieszkającym bądź uczącym się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają zrealizować 
projekty z różnych dziedzin artystycznych. W 2015 r. przyznano 23 stypendia na realizację przedsięwzięć  
z następujących dziedzin: muzyka, plastyka, sztuka filmowa, taniec oraz literatura (zadanie sfinansowano  
z budżetu województwa). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 

kontynuacja w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Celem głównym 
projektu jest stworzenie specjalnej struktury wsparcia dla uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego w celu 
wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Jest to rozwiązanie, w którym 
główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów, nauczanie metodą 
eksperymentu i doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt do 
dodatkowych zajęć innowacyjnych. Ważnym elementem będzie współpraca 
z uczelnią/uczelniami wyższymi regionu oraz np. Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep.  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji  

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

22 Poszerzenie systemu stypendialnego 
dla najzdolniejszej młodzieży 

faza 
zaawansowana 
(od 2013) 

Zrealizowano projekt ze środków  PO KL pn. „Zdolni na 
start – IV edycja", w ramach którego wypłacono 730 
stypendiów. Do końca 2015 roku zostanie zakończona 
opieka dydaktyczna nad 60 ostatnimi stypendystami.  
Celem wsparcia stypendialnego było ułatwienie i 
przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie 
uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących 
się w województwie kujawsko-pomorskim, dla których 
trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 
edukacyjnym. 
W kolejnych latach, tj. 2016-2022 realizowane będą 
stypendia w ramach projektów realizowanych ze 
środków RPO-WK-P na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania 10.3.1 (alokacja 5 mln euro) oraz 10.3.2 
(alokacja 2 mln euro) „Prymus Pomorza i Kujaw" oraz 
"Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw". W nowej 
perspektywie finansowej kryterium dochodowe nie 
będzie brane pod uwagę. 

ZAŁOŻENIA: 
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Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

23 Wprowadzenie systemu stypendialnego 
umożliwiającego zdobycie na terenie 
województwa wykształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym dla zdolnej młodzieży 
pochodzącej z ubogich rodzin 

faza początkowa   
 

Zrealizowano projekt ze środków  PO KL pn. 
„Zdolni na start - IV edycja" (2013-2015), w 
ramach którego wypłacono 730 stypendiów. Do 
końca 2015 roku zostanie zakończona opieka 
dydaktyczna nad 60 ostatnimi stypendystami.  
 Celem wsparcia stypendialnego było ułatwienie i 
przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie 
uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
uczących się w województwie kujawsko-
pomorskim, dla których trudna sytuacja materialna 
stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 
W kolejnych latach, tj. 2016-2022 realizowane 
będą stypendia w ramach projektów realizowanych 
ze środków RPO-WK-P na lata 2014-2020 w 
ramach poddziałania 10.3.1 (alokacja 5 mln euro) 
oraz 10.3.2 (alokacja 2 mln euro) „Prymus 
Pomorza i Kujaw" oraz "Prymus Zawodu Pomorza i 
Kujaw". W nowej perspektywie finansowej 
kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

24 Wprowadzenie 
systemu 
stypendialnego 
umożliwiającego 
wykształcenie kadr 
dla rozwoju 
gospodarczego 
województwa w 
ramach 
inteligentnych 
specjalizacji 

nie rozpoczęto 
realizacji  (bd) 

Brak bezpośrednich działań dedykowanych ściśle do tego przedsięwzięcia. 
 
Pośredni charakter ma realizacja projektu z PO KL pn. „Krok w przyszłość – 
stypendia dla doktorantów” V edycja (2013-2015), którego głównym 
celelm było zwiększenie zaangażowania doktorantów  w podejmowanie 
działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych 
istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 
Zadanie realizowane było poprzez przyznanie stypendiów na dany rok 
akademicki,w wysokości 3000-5000 zł miesięcznie, dla osób posiadających 
wszczęty przewód doktorski, kształcących się na kierunkach 
matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z RSI WK-
P. W 2015 r.stypendium przyznano 48 doktorantom: 11 doktorantom 
(dotyczy dodatkowego naboru wniosków jaki zorganizowany był w roku 
akademickim 2014/2015) oraz 37 doktorantom (dotyczy naboru wniosków 
zorganizowanego w roku akademickim 2015/2016).  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak pomiotu/samorząd województwa we współpracy z UMK, UKW, UTP 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: 2020 
 
 

30. Kształcenie kadr dla opieki zdrowotnej dla potrzeb ludności starszej 
Brak informacji nt. realizacji kierunku działań. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 

31. Kształcenie kadr dla opieki społecznej dla potrzeb ludności starszej 
 W ramach realizacji projektu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” (moduł pn. Praca 

socjalnana rzecz osób starszych i niepełnosprawnych) przeprowadzono szkolenia warsztatowe: 
  Przełamywanie izolacji społecznej w DPS, 
  Rola i znaczenie pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańca DPS, 
  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorujących psychicznie, 
  Praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne, 
  Zasady opieki i komunikacji z mieszkańcem z zaburzeniami procesów poznawczych i otępiennych. 

Metody i techniki pracy, 
  Prowadzenie treningów umiejętności społecznych /komunikacyjnych/ w zakresie specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 
  Alternatywne formy komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. 

Łącznie przeszkolono 258 osób – pracowników m.in. Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Pomocy Społecznej, w tym opiekunki 
środowiskowe (zadanie dofinansowano ze środków PO KL). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 
− Organizacja szkolenia dla kadry domów pomocy społecznej pn. „Agresja mieszkańca  domu pomocy społecznej”,  

w ramach którego przeszkolono 68 osób (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
32. Rozwój współpracy międzynarodowej instytucji edukacji formalnej i nieformalnej 
 Współorganizacja wymiany szkolnej uczniów (8-13 maja 2015 r.) z Gimnazjum im. Błogosławionej Juty  

w Głuchowie oraz rówieśników z Geschwister – Schol Gymnasium w Sangerhausen w Niemczech, której celem 
była wymiana doświadczeń, przybliżenie wiedzy historycznej nt. Polski oraz województwa kujawsko-
pomorskiego, praktyczna nauka języka obcego, nawiązanie kontaktów (organizatorem wymiany było 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

25 Opracowanie i wdrożenie systemu refundacji 
kosztów dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych 
komunikacją publiczną dla uczniów z obszarów 
wiejskich i małych miast 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Zadanie zostało zapisane w projekcie 
Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju 
Edukacji. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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Gimnazjum im. Błogosławionej Juty w Głuchowie, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie) 
(zadanie dofinansowano ze środków budżetu województwa).  

[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
− Współorganizacja wyjazdu studyjnego grupy nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego 

Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli do Wilna w dniach 23-26 kwietnia 2015 r., 
którego celem było zapoznanie się nauczycieli z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi i metodologicznymi 
oraz sposobami ich wykorzystania (organizatorem wyjazdu było: zadanie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, współorganizatorem – województwo 
kujawsko-pomorskie) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Udział uczniów 5 kujawsko-pomorskich szkół w projekcie pn. „Model United Nations – MUN” ((HagaMUN: 13-15 
marca 2015 r., Haga; ToMUN: 25-27 września 2015 r., Toruń; LeMUN: 20-22 listopada 2015 r., Leiden), który 
polegał na udziale uczniów uczestniczących w projekcie w obradach zorganizowanych na wzór obrad ONZ. 
Efektem tego przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski, jest poznanie nowych technik  
i narzędzi rozwiązywania globalnych problemów, integracja młodzieży, nauka języka angielskiego, wymiana 
doświadczeń oraz promocja regionu. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Współorganizacja  wymiany szkolnej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu oraz  uczniów  włoskiej 
szkoły Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" w Legnano (organizatorem był  Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Toruniu, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie). Projekt polegał na organizacji cyklu 
wzajemnych wizyt opartych na wymianie międzykulturowej. Tegorocznym tematem przewodnim projektu była 
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA oraz EXPO 2015 w Mediolanie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 
dwóch etapach: I etap w województwie kujawsko-pomorskim 13-18 kwietnia 2015 r., II  etap w Legnano 
(Włochy) 23-29 września 2015 r. (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Współorganizacja wyjazdu (1-9 maja 2015 r.) 13 uczniów z I LO w Inowrocławiu na kurs języka hiszpańskiego  
w Salamance (Hiszpania). Celem wyjazdu było podniesienie umiejętności językowych uczestników projektu, 
promocja województwa kujawsko-pomorskiego, poznanie kultury, tradycji i kuchni hiszpańskiej (organizatorem 
wyjazdu było Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, 
współorganizatorem województwo kujawsko-pomorskie) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Na językach” (6-8 lipca 2015 r.), którego celem było 
propagowanie znajomości języków obcych (organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu, 
współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Udział 4 uczniów Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w 80-tej Międzynarodowej sesji 
Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Lipsku, w dniach 6-16 listopada 2015 r. (organizatorem wyjazdu był 
Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, współorganizatorem – województwo 
kujawsko-pomorskie). W sesji brało udział 15 komitetów każdy innej narodowości. Uczestnicy projektu wzięli 
udział w pracach Komitetów, które symulowały prace autentycznych Komisji Parlamentu Europejskiego. Celem 
projektu było nabycie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych dot. UE, 
podniesienie umiejętności językowych uczestników projektu, promocja województwa kujawsko-pomorskiego, 
nawiązanie kontaktów z rówieśnikami, wymiana poglądów, spotkania międzykulturowe młodych ludzi (zadanie 
dofinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Współorganizacja (21-24 października 2015 r.) wymiany szkolnej młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi 
województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie i Białorusi (łącznie 10 szkół). Celem przedsięwzięcia 
była wspólna nauka, zapoznanie uczniów z walorami kulturowymi i turystycznymi regionu Pomorza i Kujaw, 
wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów (organizatorem wymiany była Szkoła Muzyczna w Chełmży, 
współorganizatorem: województwo kujawsko-pomorskie) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Udział przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w targach edukacyjnych w Pekinie 
(ChRL), organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ChRL (województwo kujawsko-
pomorskie było współorganizatorem wydarzenia). Uczestnikami targów było kilkaset najlepszych Uczelni 
wyższych z całego świata. Jesienią 2015 r. Kolegium Jagiellońskie zapoczątkowało liczne działania w ramach 
promocji kultury chińskiej. Wydarzenia te są efektem współpracy Kolegium Jagiellońskiego z Uniwersytetem 
Hubei w Wuhan, wspartej przez oficjalną agendę rządu ChRL – HANBAN. Jednym z elementów tego projektu 
jest rozpoczęcie nauczania w Kolegium Jagiellońskim języka chińskiego przez wysoko wykwalifikowanych 
chińskich nauczycieli wydelegowanych przez stronę chińską (uruchomione zostały dwie grupy wiekowe: grupa 
dla młodzieży licealnej i studentów oraz grupa dla osób pracujących m. in. urzędników, pracowników firm 
turystycznych, pracowników firm zainteresowanych współpracą handlową z Chinami, a także dla studentów 
studiujących w trybie zaocznym) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
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− Udział (24-31 maja 2015 r.) uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy w Światowym Pakcie 
Klimatycznym Licealistów w Tuluzie (Francja), w którym uczestniczyły delegacje młodzieży z 20 krajów całego 

świata (m.in. Chin, Nepalu, Kolumbii, Indii, Włoch, Gwinei, Rumunii, Ukrainy). Celem wyjazdu była integracja 
młodzieży, wymiana doświadczeń, ochrona zasobów środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, 
zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody, a także propagowanie proekologicznego stylu życia i wzbudzenie  
w młodzieży poczucia odpowiedzialności za zachodzące zmiany klimatyczne (organizatorem wyjazdu było 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-Europe, współorganizatorem – województwo kujawsko-
pomorskie) (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Realizacja programu dwudyplomowych studiów licencjackich na kierunku: zarządzanie (nazywanego w skrócie 
Doble Diploma) realizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie  
z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli, Hiszpania. 
[Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca pozostałe podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

 
 
ZDROWIE 

33. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa 
 Zakup sprzętu medycznego do wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (tomografu komputerowego, RTG 

oraz mammografu) wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera 
w Toruniu (zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja przez Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy następujących zadań:  
  budowa Innowacyjnego Forum Medycznego (2013-2016) (zadanie dofinansowano z budżetu państwa), 
  budowa Polikliniki Centrum (2014-2016) (zadanie dofinansowano z budżetu państwa), 
  rozbudowa Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii (zadanie 

dofinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013), 
  rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2014-2015) 

(zadanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW), 
  adaptacja budynku na potrzeby Archiwum Zakładowego Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2013-

2015). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień ul. Tramwajowa 2/4” 
(2013-2015) przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa oraz środków własnych jednostki). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku następujących zadań:  

  dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, 

  zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
− Organizacja spotkań Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podczas których omawiano m.in.: 

kwestie związane z aktualną sytuacją w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, możliwości finansowania projektów 
na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w ramach środków z Unii Europejskiej oraz kontraktowanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

35 Wzmocnienie potencjału 
regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. Dr. 
W. Biegańskiego w 
Grudziądzu 

zaawans. faza procesu 
inwestycyjnego 
(2014-2020) 
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku: 
 Oddział Intensywnej Terapii dla dorosłych i dla dzieci, 
 dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymogów NFZ 

i Sanepidu,  
 e-zdrowie- informatyzacja. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, firmy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

36 Rozbudowa Szpitala 
Wojewódzkiego w Toruniu 

wstępna faza procesu 
inwestycyjnego 
(2016-2018) 

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie 
na budowę, w przetargu wyłoniono wykonawcę (oczekiwanie 
na podpisanie umowy z wykonawcą). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

28 Stworzenie systemu cyklicznej oceny 
dostępności do świadczeń medycznych 
jako podstawy do podejmowania działań 
o charakterze inwestycyjnym i 
organizacyjnym 

nie rozpoczęto 
realizacji 

Na poziomie samorządu województwa nie 
przystąpiono do realizacji zadania. Zgodnie z 
nowelizacją w 2014 r. ustawy z dnia 27.08.2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, wojewoda opracowuje dla 
województwa mapy potrzeb zdrowotnych (w rożnych 
obszarach). W celu stworzenia spójnego sytemu 
oceny dostępności do świadczeń medycznych 
proponuje się podjęcie współpracy samorządu 
województwa z wojewodą na rzecz jego stworzenia. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

31 Opracowanie i wdrożenie 
programu kompleksowej 
opieki medycznej i 
teleopieki nad 
niesamodzielnymi osobami 
przewlekle chorymi i 
niepełnosprawnymi 

nie rozpoczęto 
realizacji 

Etap koncepcyjny - rolą samorządu jest wsparcie tworzenia 
modelu takiej opieki, zachęcamy jednostki z tego obszaru do 
realizacji projektów w tym obszarze ze środków unijnych na 
poziomie krajowym. 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, instytucje badawcze, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
34. Rozwój profilaktyki zdrowotnej 
 Organizacja przez Stowarzyszenie CEESTAHC (współorganizator: województwo kujawsko-pomorskie) konferencji 

pn. „Udar – każdy człowiek jest ważny” (5 listopada 2015 r.), której celem było uświadomienie wagi problemu 
udarów w poszczególnych regionach Polski. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się m.in. 
profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, aktywność społeczna i powroty do pracy osób po udarach, koszty 
udarów w perspektywie płatnika. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów leczniczych oraz 
samorządów terytorialnych (90 osób) (zadanie sfinansowało Stowarzyszenie CEESTAHC). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja przez Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy programów i badań profilaktycznych:  
  Program Profilaktyki Raka Piersi, w ramach którego wykonano 9914 badań mammograficznych 

(zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia), 
  Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, w ramach którego wykonano 1567 badań cytologicznych 

(zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia), 
  Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego ryzyka zachorowania na 

nowotwory złośliwe-Moduł  I i II, w ramach którego badaniom molekularnym poddano w Modelu I – 
238 osób, w Modelu II – 29 osób, wykonano 2569 wszystkich badań (zadanie sfinansowano z budżetu 
państwa), 

  Badania w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kolonoskopia, w ramach których wykonano 1500 
badań wykrywając 636 polipów i 6 przypadków raka jelita grubego (zadanie sfinansowano z budżetu 
województwa). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
− Przeprowadzenie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla 

uczniów III klas Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Barcinie (uczestniczyło 60 osób), dla pracowników 
Centrum  Operacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy (uczestniczyło 10 osób), dla pracowników Banku Pocztowego 
SA w Bydgoszczy (uczestniczyło 9 osób), dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy (uczestniczyło 20 osób), szkoleń: pn. „Podstawowe czynności resuscytacyjne” dla pracowników 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (uczestniczyło 50 osób), pn. „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa z elementami pierwszej pomocy” dla pracowników Straży Miejskiej w Bydgoszczy 
(uczestniczyło 25 osób) oraz zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci z Przedszkola „Domek 
Jeżozwierza” (uczestniczyło 20 osób). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Udział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w wydarzeniu „NFZ bliżej pacjenta” zorganizowanym w dniu 
12 września 2015 r. z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy (uczestniczyło 100 osób).  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Organizacja wizyty przedstawicieli Grupy Vedici z Francji w województwie kujawsko-pomorskim celem podjęcia 
współpracy z ośrodkami medycznym z regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
przeciwdziałania wzrostowi zachorowalności na nowotwory oraz podniesienia jakości opieki zdrowotnej. 
Spotkania z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A., Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbyły się w dniach 5-7 lutego 
2015 r. (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

33 Utworzenie 
Genetycznego 
Centrum Opieki w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK 
Rola samorządu województwa:  wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji  

[bd ]  
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Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

29 Opracowanie i 
wdrożenie 
programów 
zdrowotnych w 
zakresie chorób 
cywilizacyjnych 

faza 
zaawansowana 
(bd) 

W ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w 
Województwie Kujawsko-Pomorskim.: u 3602 osób przeprowadzono badania 
diagnostyczne krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV), 
u 16 osób wykryto WZW B, u 30 osób WZW C, przeprowadzono 27 szkoleń 
edukacyjnyc, w których wzięło udział 280, wydrukowano: 600 szt. plakatów, 
15000 szt. ulotek, 4128 szt. kwestionariuszy uczestnika programu, 4128 szt. 
informacji o wyniku badania (program finansowany był z budżetu 
województwa i budżetów jst, które przystąpiły do programu). 
 
W ramach realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych 
w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej wykonano: 445 badań przesiewowych 
(usg aorty brzusznej), wykryto 20 tętniaków aorty brzusznej, udzielono 445 
porad lekarskich oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania, 
przeprowadzono 445 rozmowy edukacyjne z pacjentami objętymi badania 
przesiewowymi, wydrukowano: 1200 szt. ulotek, 200 szt. plakatów, 1500 
szt. kwestionariuszy uczestnika badania, 1500 szt. informacji o wyniku 
badania przesiewowego, 1500 szt. zaproszeń na badania (program 
finansowany był z budżetu województwa). 
 
W ramach realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród 
dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie 
kujawsko-pomorskim” zaszczepiono: 2011 dzieci, wydrukowano 800 szt. 
plakatów, 22000 szt. ulotek, 2200 szt. formularza zgody rodzica na 
przeprowadzenie szczepienia, 2200 szt. zaświadczenia o przeprowadzonym 
szczepieniu (program finansowany był z budżetu województwa i budżetów 
jst, które przystąpiły do programu). 
 
Realizacja przedsięwzięcia ma charakter cykliczny, programy są 
opracowywane corocznie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim": Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego 
w Grudziądzu, Wielospecjalistyczny Szpital im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, , SP ZOZ w Rypinie, Powiatowy 
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp z o.o. 
-"Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej": Szpital Uniwersytecki nr 
1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. w Tucholi, Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o., 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu, Nowy szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie. 
- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w 
województwie kujawsko-pomorskim”:  Przychodnia Medycyny Rodzinnej "NOWY FORDON" w Bydgoszczy, 
Przychodnia OGRODY w Bydgoszczy, Przychodnia KOMUNALNI w Bydgoszczy, SP ZOZ w Zelgnie, NZOZ 
PRZYCHODNIA LEKARSKA w Ciechocinku, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Aleksandrowie Kuj., NZOZ ZDROWA 
RODZINA w Dąbrowie, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego w Dąbrowie, NZOZ GĄSAWA, SP ZOZ we Wrockach, 
NZOZ NASZA PRZYCHODNIA w Kcyni, NZOZ ZDROWIE w Kowalu, Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, 
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Raciążku, Kościelniak&Usowska&Rajkowski Lekarska Sp. Partnerska w Janowcu 
Wielkopolskim, SP ZOZ w Rypinie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie, Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu, 
CITOMED Sp. z o.o. w Toruniu, Przychodnia TORMED w Toruniu, Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak w Toruniu, 
Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. w Tucholi, NZOZ Zespół Lekarski MEDICUS w Wąbrzeźnie, Miejski Zespół 
Opieki Zdrowotnej we Włocławku. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

32 Rozbudowa Centrum 
Onkologii w 
Bydgoszczy oraz 
powstanie oddziałów 
onkologicznych w 
regionalnych 
szpitalach 

zaawansowana 
faza procesu 
inwestycyjnego 
(2013-2016) 

Inwestycje wykonane w ramach Rozbudowy Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy:  
1. Poliklinika Centrum – w roku 2015 dokończenie wykonywania 
przyłączy i sieci elektrycznych i teletechnicznych, sieci kanalizacji 
deszczowej, roboty branży drogowej, wykonanie węzła cieplnego i 
instalacji c.o., wod.-kan., wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wodą lodową. 
2. Innowacyjne Forum Medyczne – w roku 2015 dokończenie wykonania 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
35. Promocja zdrowia  
 Organizacja przez Fundację „Światło” (współorganizator: województwo kujawsko-pomorskie) Międzynarodowej 

konferencji „Disorders of Consciousness: Ways for 21st Century” – „Zaburzenia Świadomości – Kierunki dla XXI 
wieku” (7-8 grudnia 2015 r.), podczas której wybitni specjaliści z placówek naukowo-badawczych z kraju  
i z zagranicy przedstawili ostatnie osiągnięcia w leczeniu osób z zaburzeniami świadomości (zadanie 
współfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja w dniu 8 kwietnia 2015 r. obchodów „Światowego Dnia Zdrowia", którego  tematem przewodnim  
było bezpieczeństwo żywności (na różnych etapach: produkcji, dystrybucji, konsumpcji). W spotkaniu 
uczestniczyło 80 osób: uczniowie i nauczyciele z szkół gastronomicznych i rolniczych (zadanie sfnansowano  
z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja 2 konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 
  konkurs ofert nr 10/2015 pn.: „Ochrona i promocja zdrowia” (uchwała Nr 49/1665/14 z dnia 27 

listopada 2014 r.). Rodzaje zadań objęte konkursem to działania mające na celu: promowanie 
zdrowego stylu życia, poprawę jakości życia osób chorych oraz organizacja konferencji naukowych w 
obszarze zdrowia publicznego. Na konkurs wpłynęło 60 ofert, spośród których Zarząd Województwa 
wybrał do realizacji 10 ofert. Na realizację wybranych projektów w 2015 r. przyznano dofinansowanie 
w wysokości 60 000,00 zł. 

  konkurs ofert nr 16/2014 pn.: „Ochrona zdrowia psychicznego” (uchwała Nr 49/1665/14 z dnia 27 
listopada  2014 r.). Rodzaje zadań objęte konkursem to działania mające na celu promowanie zdrowia 
psychicznego, działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz 
przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, działania służące rozwojowi 

specjalistycznych na 
terenie 
województwa 

całego zakresu rzeczowego robót budowlanych przewidzianych w decyzji 
administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz przynależnej jej 
dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż części sprzętu 
medycznego oraz meblowego. 
3. Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych – zgodnie z 
harmonogramem w 2015 r. powinny zakończyć się: roboty budowlane 
rozbudowy infrastruktury spalarni, dostawy, instalowanie i uruchomienie 
zakupionych elementów technologicznych dodatkowej instalacji 
termicznego przekształcania odpadów medycznych z piecem obrotowym. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy,  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

34 Budowa zakładu radioterapii przy ul. Łęgskiej we 
Włocławku z uwzględnieniem planów rozwojowych 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przy 
ul. Wienieckiej we Włocławku 

zaawansowana 
faza procesu 
inwestycyjnego 
(od 2014) 

Wg harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w 2015 r. wykonano roboty budowlane, 
dokumentację projektową oraz zakupiono 
specjalistyczne wyposażenie medyczne. 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
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form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kampanie szkoleniowo-
informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Na konkurs wpłynęło 18 ofert, spośród których Zarząd Województwa wybrał do realizacji 7 ofert. Na 
realizację wybranych projektów w 2015 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł  

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
− Organizacja wydarzenia prozdrowotnego pn. „Obudź swój potencjał, weź głęboki wdech i zadbaj o siebie i swoje 

zdrowie” (30 listopada 2015 r.), którego celem była promocja idei odpowiedzialności za własną kondycję 
psychofizyczną, promocja holistycznego myślenia o zdrowiu, zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie 
oraz zwiększenie motywacji do zmiany stylu życia. W wydarzeniu wzięło udział 150 mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Realizacja przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Wojewódzkiej Przychodni 
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy programu pn. „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób 
z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich rodzin”. Zadanie wpłynęło na wzrost wiedzy nt. uzależnień 
od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, na zmianę postaw, na regulacje sytuacji prawno-finansowej, 
poprawę stosunków rodzinnych, lepsze radzenie sobie ze stresem, poprawę jakości życia (zadanie sfinansowano 
z budżetu państwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Przeprowadzenie oraz udział Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w zadaniach 
promujących zdrowie m.in.: realizacja Programu Prewencji Pierwotnej i programu pn. „Szkoła promująca 
zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – 19 szkół uzyskało certyfikat (wyedukowano 1760 uczniów  
z 22 szkół), udział w akcjach edukacyjnych z okazji Dnia Walki z Otyłością, Dnia Rzucania Palenia, imprezy: 
„Chodzę biegnę, więc jestem”, „5 x dziennie warzywa i owoce”, kampania medialna propagująca tezy 
Europejskiego Kodeksu Wali z Rakiem (zadanie sfinansowano ze środków Centrum Onkologii). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Udział i współpraca Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu  
w działaniach promujących zdrowie: współpraca ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi głównie przy 
programie depresji i schizofrenii oraz edukacji w zakresie szkodliwości palenia tytoniu, narkomanii, alkoholizmu, 
dopalaczy oraz zdrowego stylu życia. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków z siedzibą w Świeciu- 
profilaktyka cukrzycy, stres a cukrzyca. Współpraca z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – 
coroczny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Organizacja tzw. „Otwartych Drzwi” dla 
mieszkańców Świecia i okolic, którzy korzystają wówczas z bezpłatnych porad lekarzy psychiatrów  
i psychologów oraz terapeutów uzależnień. Współpraca z Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy podczas akcji promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia (zadania 
finansowane ze środków jednostki). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

− Udział przedstawiciela województwa (reprezentującego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera  
w Toruniu oraz Fundację Bank Mleka Kobiecego) w Międzynarodowej Konferencji w miejscowości Uppsala  
w Szwecji „Neo Baby Friendly Hospital Initiative” („NEO-BHFI”) w dniach 19-20 maja 2015 r. Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Fundacja Bank Mleka Kobiecego wspólnie od 2013 roku 
realizują program „Mamy mleko dla Wcześniaka w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Główne założenia tego 
programu to opieka ukierunkowana na rodzinę, upowszechnianie karmienia piersią chorych i przedwcześnie 
urodzonych noworodków oraz zapewnienie tym dzieciom kontynuacji wielodyscyplinarnej, specjalistycznej 
opieki po wypisie ze szpitala. Podczas konferencji promowano rozwiązania programu wdrażanego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, zaproszono województwo do prac komitetu sterującego Międzynarodowej 
Grupy Referencyjnej zajmującej się wdrażaniem NEO BFHI na świecie.  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

     
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe  
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
36. Rozwój technologii telemedycznych  
 Realizacja modułu „e-Zdrowie” w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych 

dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" (2009-2015) (zadanie współfinansowano 
ze środków RPO WK-P 2007-2013), mającego na celu: podniesienie poziomu usług świadczonych przez zakłady 
opieki zdrowotnej w regionie dzięki wykorzystaniu nowych technologii informatycznych i medycznych, 
podniesienie efektywności diagnostyki dzięki dostępowi do poprzednich badań, zwiększenie dostępności do 
wysokospecjalistycznych badań medycznych, osiągnięcie oszczędności w jednostkach ochrony zdrowia poprzez 
wdrożenie systemów informatycznych. Zadania, które zostały zrealizowane w module e-Zdrowie: 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

107 

 

  dokonano modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej (sieci LAN i Wi-Fi) szpitali 
biorących udział w projekcie jak również doposażono szpitale w sprzęt serwerowy przeznaczony na 

bieżącą działalność, 
  zmodernizowano lub wdrożono nowe szpitalne systemy informacyjne (HIS) w 21 szpitalach będących 

partnerami projektu oraz zakupiono serwery na potrzeby funkcjonowania systemów HIS oraz urządzeń 
peryferyjnych takich jak: drukarki, skanery kodów kreskowych i inne, 

  do większości szpitali biorących udział w projekcie dostarczono nowe aparaty do diagnostyki obrazowej 
RTG lub ucyfrowiono stare oraz dostarczono oprogramowanie umożliwiające pozyskiwanie, 
archiwizację, dystrybucję i zarządzanie danymi obrazowymi.  

[http://euslugi.mojregion.info/e-zdrowie/aktualności, Dep. Informatyzacji] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, 
instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, 
inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
37. Rozwój potencjału medycznego uzdrowisk  
 Udział Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Klastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp.  

z o.o., którego celem jest stworzenie sieci współpracy oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i innych 
regionów. Klaster przygotował, a następnie wdrożył Strategię Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI, http://klastry.tarr.org.pl/klaster-turystyki-
medycznej-i-uzdrowiskowej/ ] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, 
instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, 
inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

 
 

38. Dostosowanie systemu ochrony zdrowia dla potrzeb starzejącego się społeczeństwa  
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

30 Stworzenie regionalnego systemu informacji 
medycznej 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

[Dep. Informatyzacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

37 Utworzenie Centrum Konsultacyjnego dla Seniorów i Osób 
Niepełnosprawnych w Toruniu 

bd bd 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

http://klastry.tarr.org.pl/klaster-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej/
http://klastry.tarr.org.pl/klaster-turystyki-medycznej-i-uzdrowiskowej/
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie zadań własnych; inicjująca i wspierająca, a w zakresie 
niektórych zadań – wykonawcza w partnerstwie w zakresie zadań należących do innych zarządców 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
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Cel strategiczny: Innowacyjność 
 

1. Rozwój badań naukowych 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. Rozwiązanie proponowane w schemacie Funduszu Badań i Wdrożeń (FBiW) uzupełnić miały 
istniejący system wsparcia innowacji poprzez działania stymulujące współpracę przedsiębiorców i nauki,  
w postaci wsparcia określonych usług czy inwestycji w ramach wsparcia przedsiębiorców we współpracy  
z instytucjami i organizacjami nauki dla wdrożenia innowacji w gospodarce (moduły wsparcia: 1. Wsparcie 
zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie 
opracowywania nowego lub ulepszonegoproduktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie, 2. Wsparcie 
wdrożenia wyników usługi badawczo-rozwojowej w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 3. Wsparcie 
inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych w organizacjach badawczych (wyposażenie laboratoriów 
badawczych), 4. Wsparcie wykorzystania projektów demonstracyjnych, prototypów, projektów pilotażowych do 
celów komercyjnych (wsparcie inwestycyjne), Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych 

niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach). W ramach projektu udzielono wsparcia 21 
podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych w następujących branżach: środowisko (15%), automoto 
(15%), medycyna (15%), materiały (29%), ICT (26%) (zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim” (2013-2015) poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum utworzonym 
przez TARR S.A. (lider) i KPAI (partner), w ramach którego wsparcie udzielono 31 inicjatywom klastrowym, 29 
powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych określających kierunki 
ich dalszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania zaplanowane w strategiach 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
Publicznego – KPAI] 

− W ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego MNiSW oraz NCBR 

dokonały oceny przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R: 
1.  Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed, 
2.  Zrobotyzowany teleskop klasy 1,5-m wraz z laboratorium, 
3.  Monumentum Sonus Visio – Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego,  
4.  Program Zdrowie – Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki 

zdrowotnej; 
5.  System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 
6.  Edukacja na rzecz innowacyjności regionu; 
7.  Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów. 

Projekty 1-3 otrzymały pozytywną ocenę MNiSW (projekt 3 nie znajduje się na liście przedsięwzięć 
priorytetowych KT – trwają prace nad jego umieszczeniem w KT). Projekty nr 4 i 5 wymagają kolejnej recenzji 
eksperta w celu ostatecznej oceny MNiSW oraz NCBR. Projekty 6 i 7 otrzymały negatywną ocenę MNiSW oraz 
NCBR – autorzy projektu nr 6 odwołali się od oceny, autorzy projektu nr 7 przyjęli ją do wiadomości, w związku 
z czym odstąpiono od uzgodnień projektu w ramach KT. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 Realizacja projektu z PO KL pn. „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” V edycja (2013-2015), którego 
głównym celelm było zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do 
komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego (zadanie dofinansowano z PO KL). [więcej informacji w przedsięwzięciu nr 24 w kierunku nr 29 
Wprowadzenie systemów stypendialnych] 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
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2. Poprawa zdolności naukowo-badawczych szkół wyższych 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizację 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Podpisanie listu intencyjnego na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w dniu 20 czerwca 2015 r. przez 
samorząd województwa, KPAI, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp z.o.o. oraz uczelnie: UMK, UKW, 
UTP i PWSZ. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Funkcjonowanie od 2013 r. Kolegium Rektorów i Rady Eksperckiej pełniących funkcję opiniodawczo-doradczą 
przy Marszałku Województwa w dziedzinie innowacji i postępu technologicznego. Głównym zadaniem gremiów 
jest pomoc w stworzeniu i rozwoju platformy wzajemnej współpracy pomiędzy głównymi aktorami polityki 

regionalnej – samorządu regionalnego, środowisk naukowego i biznesowego oraz komercjalizacja badań 
naukowych. W skład Kolegium Rektorów wchodzą reprezentanci najważniejszych regionalnych uczelni wyższych 
(UMK w Toruniu, UTP w Bydgoszczy, UKW w Bydgoszczy, PWSZ we Włocławku, WSB w Toruniu, WSG w 
Bydgoszczy oraz Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), natomiast Rada Ekspercka to osiemnastoosobowe 
gremium złożone z naukowców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu lokalnego.  
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Otwarcie na UKW Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz na UTP Centrum Transferu Technologii 
(uczelnie zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki (znowelizowana w lipcu 2015 r.) zostały zobowiązane do 
powołania w swych strukturach jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację badań naukowych, w tym m. in. 
centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości itp.). 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-
content/uploads/2015/01/sklad-kolegium-rektorow1.pdf ] 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Utworzenie Narodowego 
Centrum Radioastronomii i 
Inżynierii Kosmicznej z 
Radioteleskopem Hevelius 
w Borach Tucholskich 

faza początkowa 
(od 2012) 

6 listopada 2012 r. utworzono konsorcjum naukowo-badawcze, 
składające się z 10 jednostek naukowych Polski. Obecna nazwa 
projektu to Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii 
Kosmicznych. 
Projekt znajduje się wśród 53 przedsięwzięć Polskiej Mapy 
Drogowej Infrastruktury Badawczej, co pozwala na ubieganie się o 
środki finansowe na infrastrukturę B+R z POIR w ramach działania 
4.2. Nabór wniosków trwa od 1.10.15 do 31.03.16.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, administracja rządowa, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Konsorcjum „Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych” 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Podjęcie działań na rzecz i wypracowanie modelu 
integracji uniwersytetów województwa kujawsko-
pomorskiego 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

-                                                                                                  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, 
Rola samorządu województwa: inicjująca,  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji  

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, inicjująca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  
 

3. Rozwój niezależnych instytucji badawczo-rozwojowych 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badan i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Utworzenie Uczelnianego 
Centrum Stomatologii w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[ Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Utworzenie Uczelnianego Centrum 
Geriatrii w Bydgoszczy 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Brak środków finansowych na realizację 
przedsięwzięcia. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Utworzenie Uczelnianego Centrum 
Żywienia i Aktywności Fizycznej 
Człowieka w Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. 
Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność 
spersonalizowana SafeFoodMed, który znajduje się 
na liście przedsięwzięć priorytetowych KT. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca  
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
4. Rozwój współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a gospodarką 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozoój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim” (2013-2015) poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum utworzonym 
przez TARR S.A. (lider) i KPAI (partner), w ramach którego wsparcie udzielono 31 inicjatywom klastrowym, 29 

powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych określających kierunki 
ich dalszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania zaplanowane w strategiach 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KPAI a Bydgoską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w dniu 18 czerwca 2015 r., którego celem jest rozwój inicjatyw (organizacja seminariów, 
konferencji, promocja usług, wymiana dobrych praktyk) wspierających rozwój innowacyjny przedsiębiorców 
regionu kujawsko-pomorskiego.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI]  

 Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KPAI a Politechniką Warszawską w dniu 28 października 2015 r. 
dotyczącego współpracy obu podmiotów na rzecz wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii oraz 
współpracy z sektorem biznesu.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Organizacja spotkania pn. „Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne – potencjał rozwojowy 

inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego” (w dniu 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK), którego celem była integracja środowisk naukowych i biznesowych z zakresu potencjału 
rozwoju regionu.  
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji regionalnych, krajowych i europejskich, których efektem było 
podpisanie porozumień/listów intencyjnych o współpracy: 

  20 stycznia 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy województwem a Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, które ma na celu podniesienie innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego 
i całego kraju poprzez wspólne działania edukacyjne i promocyjne oraz przez wykorzystanie potencjału 
badawczego województwa dla dobra gospodarki  

  26 czerwca 2015 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy województwem a KPAI, Kujawsko-
Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. zo.o., Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  
w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, na rzecz wspierania akdemickiej 
przedsiębiorczości 

  w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Dreźnie przedstawicieli KPAI, podczas 
której został podpisany list intencyjny z Medical  Faculty, Dresden University of Technology oraz 
Fraunhofer IWS, Fraunhofer Society oraz Uniwersitat Leipzig, Wirschaftswiss. Fakultät Institut  
f. Wirtschaformatik dotyczące współpracy w zakresie komercjalizacji badań, transferu badań do 
biznesu, inteligentnych specjalizacji oraz promocji na rynkach międzynarodowych. 

[http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2204, http://archiwum.kujawsko-
pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29464&Itemid=126, Dep. Rozwoju 
Gospodarczego i Certyfikacji, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI]  

 Udział w spotkaniach służących integracji środowisk naukowych i biznesowych: 23 marca 2015 r. w UKW pn.: 
„Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania”, 2 czerwca 2015 r. w Regionalnym 
Centrum Innowacji UTP pn. „Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych”, 25 września 2015 r. 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK pn.: „Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi 
ICT”, 27 października 2015 r. w bydgoskiej Pesie pn. „Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka 
przemysłowa”. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Udział w targach SEMICON 2015, podczas których nawiązano kontakty z organizacjami zajmującymi się 
innowacjami w Europie. 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 
 Aplikowanie o środki z Programu INERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu pn. „Empowering for 

Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”, w którym partnerem jest województwo 
kujawsko-pomorskie. Celem EmpInno jest pobudzenie innowacyjności i wzrostu gospodarczego średniej 
wielkości miast i regionów. Kujawsko-Pomorskie planuje podczas trwającego 3 lata projektu wyszkolić 
specjalistów w zakresie RIS3, monitorować postęp i efekty Regionalnej Strategii Innowacji, wspomagać 
działalność brokerów innowacji, a także organizować misje wyjazdowe. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928] 

− Aplikowanie o środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „CrowdInno 
(Finansowanie społecznościowe wspomagające regionalne innowacje)”, którego celem jest zbliżenie sektorów: 
publicznego, kreatywnego oraz środowiska crowdfundingu w celu poprowadzenia rozwoju innowacyjnych MŚP, 
przyśpieszenie procesu od badań do sprzedaży innowacyjnych produktów i usług, wsparcie przedsiębiorstw 
start-up, spin-off i MŚP dzięki organizowaniu kampanii reklamowych na poziomie transnarodowym. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Rozwój Kujawsko-
Pomorskiej Agencji 
Innowacyjności pełniącej 
rolę centrum badań i 
transferu innowacji 

faza 
zaawansowana 
(od 2014) 

KPAI została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. 
W 2015 r. KPAI realizował projekty: Fundusz Badań i Wdrożeń oraz 
Fundusz Powiązań Kooperacyjnych (ze środków RPO WK-P 2007-
2013), brał udział w szeregu spotkań z przedstawicielami instytucji 
regionalnych, krajowych i europejskich, których efektem są 
podpisane porozumienia/listy intencyjne o współpracy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publiznego – KPAI] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Rozwój Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego 
zrzeszającego firmy 
branży narzędziowo-
przetwórczej 

bd Województwo wspiera rozwój BKP. Firmy uczestniczą w 
wydarzeniach organizowanych przez COIE (spotkaniach 
informacyjnych i konferencjach). 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Bydgoski Klaster Przemysłowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Przekształcenie Bydgoskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoski 
Park Naukowo-Technologiczny i 
Przemysłowy 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, ewentualnie wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
5. Stworzenie systemu finansowania badań naukowych 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, ewentualnie wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
  

 
6. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw 

innowacyjnych 
 Rozwój KPAI, której celem jest promocja województwa jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie 

efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi 
i szkołami wyższymi działającymi na jego obszarze, [więcej informacji nt. realizacji zadania w kierunku działań 4 
Rozwój współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a gospodarką, w przedsięwzięciu 3 Rozwój 
Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacyjności pełniącej rolę centrum badań i transferu innowacji] 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się w 
kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i 
Transportu Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KPAI a Bydgoską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w dniu 18 czerwca 2015 r., którego celem jest rozwój inicjatyw (organizacja seminariów, 
konferencji, promocja usług, wymiana dobrych praktyk) wspierających rozwój innowacyjny przedsiębiorców 
regionu kujawsko-pomorskiego.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Stworzenie internetowego mechanizmu 
wymiany informacji (bazy danych) między 
jednostkami naukowo-badawczymi i 
przedsiębiorcami 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

KPAI planuje stworzenie 
regionalnej platformy. 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne:  samorząd województwa   
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji:  do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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− Udział w dniu 17 marca 2015 r. w seminarium pn. „Oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw w regionie 
– partnerzy i źródła finansowania”, podczas którego podpisana została umowa partnerska pomiędzy 

instytucjami otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma stanowić podstawę utworzenia 
trwałej sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu oraz zapewnić kompleksowość obsługi przedsiębiorstw na 
każdym etapie ich rozwoju. 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Udział w szkoleniach dla animatorów współpracy wspierania przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji  
o wdrażaniu innowacji zrealizowanych w ramach projektu pn. „Współpraca na rzecz budowania zdolności 
innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim” (2012-2015) INKOR innowacja, kooperacja, 
region. Projekt jest odpowiedzią na niski poziom współpracy w zakresie innowacji między firmami, jak  
i pomiędzy firmami a instytucjami otoczenia biznesu, a w jego ramach zostało przeprowadzone badanie 
przedsiębiorstw oraz IOB w regionie kujawsko-pomoskim (lider projektu TARR). 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI, http://inkor.tarr.org.pl/o-projekcie/] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Utworzenie funduszu 
na cele zakupów 
patentów, technologii, 
zakup usług 
doradczych związanych 
z zakupem patentów i 
technologii 

faza początkowa 
(2014-2015) 

Zakup patentów i technologii realizowany był w ramach „Fundusz 
Badań i Wdrożeń", finansowanego z RPO WK-P 2007-2013. 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji:  do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Utworzenie regionalnego funduszu 
„venture capital” 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Utworzenie regionalnego inkubatora 
kreatywnych przemysłów 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

W lutym 2015 roku prowadzono rozmowy z 
UMT w sprawie wniesienia aportem 
nieruchomości, w której mógłby funkcjonować 
inkubator i wykonano w marcu 2015 r. test 
prywatnego inwestora dla jednej z 
zaproponowanych lokalizacj (test został 
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w 
sprawie wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną). W październiku 2015 roku złożono 
wniosek o wpisanie projektu do programu 
rewitalizacji. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne:  samorząd województwa, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji:  do 2020 

http://inkor.tarr.org.pl/o-projekcie/
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REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep.  Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR S.A. 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR S.A.] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzię
cia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 Rozwój Exea 
Data Center 
w Toruniu  

zrealizowano 
(2011-2015) 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 r. szczegółowe informacje nt. 
realizacji zadania znajduja się w Raporcie z realizacji Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ 
w 2014 r. 
 
W roku 2015 zrealizowano działania inwestycyjne prowadzące do uruchomienia 
2-giej komory serwerowej (uruchomiona listopad 2015 r.), podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa infrastruktury oraz zwiększenia potencjału infrastruktury 
informatycznej. Rezultatem tych ostatnich jest uzyskanie certyfikatu TIER III 
Facility (2.11.2015 r.) wydanego przez The Uptime Institute potwierdzającego 
uzyskany standard bezpeczeństwa (pierwsze centrum przetwarzania danych w 
Polsce).  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne:  uczelnie wyższe, instytucje badawcze, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne  
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR Centrum Innowacyjności Sp z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR 

[Dep. Nadzoru Właścicieslkiego i Transportu Publicznego – TARR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Utworzenie Ośrodka 
Wspierania 
Innowacyjności w 
zakresie technologii 
ICT w Toruniu  

zrealizowano 
(2013-2015) 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 r. szczegółowe 
informacje nt. realizacji zadania znajduja się w Raporcie z realizacji 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – 
Plan modernizacji 2020+ w 2014 r. 
 
W roku 2015 zrealizowano działania związane z obsługą działających w 
inkubatorze startupów, a także działania informacyjne, szkoleniowe i 
coachingowe, w których wzięło udział ponad 2000 osób – 
prowadzących startupy lub przygotowujących się do ich założenia;  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne:  samorząd lokalny, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR Centrum Innowacyjności Sp z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR 

[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – TARR] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

17 Rozwój Toruńskiego 
Inkubatora 
Technologicznego 

zrealizowano  
(2009-2014) 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w roku 2014. Szczegółowe 
informacje nt. realizacji zadania znajdują się w Raporcie z realizacji 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 
2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2014 r. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, inwestorzy prywatni  
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru zadania: wykonawcza, inicjująca, wspierająca  
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
7. Rozwój innowacyjnych aspektów i rozwiązań w ramach inteligentnych specjalizacji 
 Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 

2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r.) oraz przygotowanie Planu 
rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego uzupełnienie RIS. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 Aplikowanie o środki z Programu INERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu pn. „Empowering for 
Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”, w którym partnerem jest województwo 
kujawsko-pomorskie. Celem EmpInno jest pobudzenie innowacyjności i wzrostu gospodarczego średniej 
wielkości miast i regionów. Kujawsko-Pomorskie planuje podczas trwającego 3 lata projektu wyszkolić 

specjalistów w zakresie RIS3, monitorować postęp i efekty Regionalnej Strategii Innowacji, wspomagać 
działalność brokerów innowacji, a także organizować misje wyjazdowe. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928] 

 Udział w spotkaniach Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji, stanowiącego integralną część Zespołu 
roboczego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej Konwentu Marszałków Województw RP (które 
powstało z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowisko nr 18/2013/K-P Konwentu 
Marszałków Województw RP z dnia 20 września 2013 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Forum 
Inteligentnych Specjalizacji (RFIS)) oraz warsztatach w ramach projektów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
oraz Banku Światowego. Celem funkcjonowania RFIS jest wymiana doświadczeń i informacji oraz 
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. W skład forum wchodzą 
przedstawiciele województw a także wybranych ministerstw. 

 [Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
− Testowanie pilotażowe inteligentnych specjalizacji w kryteriach Funduszu Badań i Wdrożeń oraz Funduszu 

Powiązań Kooperacyjnych. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizacje projektu pn. „SPICE (Wzmacnianie 
innowacyjnych zamówień publicznych w działaniach administracji publicznej Środkowej Europy)”, którego celem 
jest praktyczne uruchomienie przedkomercyjnych (PCP) oraz innowacyjnych zamówień publicznych (PPI)  
w działaniach administracji publicznej, przygotowanie elektronicznej platformy wymiany informacji – punkt 
dostępu do aktualnej wiedzy nt. PCP i PPI, opracowanie foresight technologicznego dot. usług w zakresie 
specjalizacji regionalnych oraz innowacyjnych zamówień. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

[gmina Miasta Toruń] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Utworzenie 
Centrum 
Rewitalizacji 
Dróg Wodnych 
w Bydgoszczy 

faza projektowa 
(2012-2020) 

Współpraca z Miastem Bydgoszcz w ramach międzynarodowego projektu 
EMMA, w celu utworzenia Centrum (częściowe finansowanie z projektu, 
budżetu województwa i miasta Bydgoszczy). 
Prowadzone są działania promujące budowę Centrum – spotkania z 
władzami Miasta Bydgoszczy, publikacja artykułów prasowych, prezentacje 
podczas targów, konferencji i spotkań oraz lobbowanie inwestycji wśród 
władz centralnych. 
Realizowana jest współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds. opracowania 
koncepcji utworzenia Europejskiego Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych 
oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będącego głównym 
partnerem projektu w zakresie realizacji projektu. 
Przygotowany został projekt Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia 
Centrum, łączącego zainteresowane samorządy, świat nauki, biznes i 
organizacje społeczne. Ponadto wystosowano inicjatywę Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiegodo Prezydenta RP dot. sporządzenia i 
przyjęcia szczególnego, interdyscyplinarnego dokumentu „Narodowego 
programu rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego 
polskich rzek”.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, instytucje badawcze, inwestorzy prywatni, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2928
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru zadania: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
8. Pozyskiwanie dla gospodarki regionu przedsiębiorstw działających w sektorach wysokich 

technologii 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego 
 i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim” (2013-2015) poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum utworzonym 
przez TARR S.A. (lider) i KPAI (partner), w ramach którego wsparcie udzielono 31 inicjatywom klastrowym, 29 

powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych określających kierunki 
ich dalszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania zaplanowane w strategiach 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
Publicznego – KPAI] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 

9. Promocja postaw i rozwiązań innowacyjnych 
 Rozpowszechnianie informacji dot. spotkań i konferencji oraz wszelkich innych inicjatyw dot. rozwoju postaw 

innowacyjnych bądź działań B+R (za pomocą korespondencji e-mailowej oraz strony internetowej: 

www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl) wśród potencjalnych zainteresowanych tj: Kolegium Rektorów, Rady 
Eksperckiej, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców z regionu. 

- województwo kujawsko-pomorskie, miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[ Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Rozwój projektu 
EKO-FOOD-MED 

faza początkowa 
(bd) 

Projekt przekształcił się EnFoodLife i został wpisany na Polską Mapę 
Drogową Infrastruktury Badawczej, co pozwala na ubieganie się o środki 
finansowe na infrastrukturę B+R z POIR. Realizacja przedsięwzięcia jest 
uzależniona od wyników konkursu w ramach działania 4.2. POIR (nabór 
wniosków 1.10.15 - 31.03.16). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne:  uczelnie wyższe  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife), w którego 
skład wchodzą: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii 
Nauk w Jastrzębcu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dr med. Aleksandra Szczygła w 
Warszawie, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we 
Wrocławiu. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/
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[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 Organizacja I edycji konkursu „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”. Miano 

twórców najbardziej innowacyjnych projektów w regionie otrzymały firma Precyzja-Technik Sp. z o.o. 
z Bydgoszczy oraz Zespół Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie 
Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: InnoMaRe 
Business za innowacyjny przyrząd do pomiaru geometrii kół i osi samochodów ciężarowych, autobusów, 
przyczep i naczep GeoTruck (dla firmy Precyzja-Technik Sp. z o.o. z Bydgoszczy) oraz InnoMaRe Science za 
Polski Optyczny Zegar Atomowy (zbudowany w Krajowym Loboratorium FAMO przez konsorcjum naukowe, 
w skład którego weszły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu).  
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2772]  

 Organizacja konkursu pn. „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2015”, który jest regularnie przygotowywany 
przez TARR S.A. od 2009 r. Konkurs skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, 
które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub 
usługi. W 2015 r. wpłynęły 32 zgłoszenia, z których wyłoniono trzech Liderów Innowacji Kujaw i Pomorza 2015 
r.: 

  w kategorii innowacyjne średnie przedsiębiorstwo: Plast-farb Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
za innowacyjną kopertę bezpieczną (specjalnie zaprojektowane opakowanie z folii PE, służące 
do przechowywania wartościowych przedmiotów, pieniędzy, poufnych dokumentów czy dowodów 
rzeczowych), 

  w kategorii innowacyjne małe przedsiębiorstwo: High Technology Glass Polska Sp. z o.o. za wdrożenie 
przez spółkę HTG z Bydgoszczy innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego, 

  w kategorii innowacyjne mikro przedsiębiorstwo: Copernicus Computing Sp. z o.o. za Kopernik – 
Superkomputer hybrydowy CPU/GPU. 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/liderzy-innowacji-i-lider-
eksportu-pomorza-i-kujaw-2015-wybrani/] 

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KPAI a Bydgoską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w dniu 18 czerwca 2015 r., którego celem jest rozwój inicjatyw (organizacja seminariów, 
konferencji, promocja usług, wymiana dobrych praktyk) wspierających rozwój innowacyjny przedsiębiorców 
regionu kujawsko-pomorskiego.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Wsparcie finansowe konkursu dla młodych naukowców E(x)plory, którego etap regionalny odbył się w lutym 
2015 r. w Toruniu. Podczas konkursu młodzi naukowcy prezentowali przygotowane przez siebie projekty 
naukowe. [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się w celu strategicznym Aktywne społeczeństwo  
i sprawne usługi, w kierunku działań 26 Promoca wykształcenia] 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Mój innowacyjny wynalazek”. 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Organizacja Forum Innowacji w ramach XXII Forum Gospodarczego – Welconomy Forum in Torun w dniu  
2 marca 2015 r. Panel miał charakter dyskusji poświęconej kwestiom innowacji, współpracy świata nauki 
i biznesu oraz ich wspólnego działania na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Poruszone zostały problemy 
współpracy nauki i biznesu, polityki proinnowacyjnej i możliwości wsparcia działań proinnowacyjnych w ramach 
funduszy unijnych. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji, http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2339]  

− Aplikowanie o środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „CrowdInno 
(Finansowanie społecznościowe wspomagające regionalne innowacje)”, którego celem jest zbliżenie sektorów: 
publicznego, kreatywnego oraz środowiska crowdfundingu w celu poprowadzenia rozwoju innowacyjnych MŚP, 
przyśpieszenie procesu od badań do sprzedaży innowacyjnych produktów i usług, wsparcie przedsiębiorstw 
start-up, spin-off i MŚP dzięki organizowaniu kampanii reklamowych na poziomie transnarodowym. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Organizacja wizyty studyjnej delegacji z partnerskiego regionu Imereti (Gruzja) w województwie kujawsko-
pomorskim (12-16 października 2015 r.) – wizyta w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii 
oraz Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Celem wizyty była promocja działań związanych z rozwojem 
nowoczesnych technologii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wymiana dobrych praktyk  
w zakresie rozwoju innowacyjności poprzez stymulację świata nauki do kreowania nowatorskich dziedzin, 
prezentacja działań ułatwiających komercjalizację badań naukowych (zadanie finansowane z budżetu 
województwa oraz środków MSZ). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Wizyta przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w partnerskim regionie Imereti (Gruzja) w dniach 
30 kwietnia-5 maja 2015 r., której celem była promocja innowacyjności podczas spotkań z przedstawicielami 
uczelni wyższych w Tbilisi i Kutaisi, prezentacja działalności Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych 
Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2772
http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/liderzy-innowacji-i-lider-eksportu-pomorza-i-kujaw-2015-wybrani/
http://www.tarr.org.pl/aktualnosci/liderzy-innowacji-i-lider-eksportu-pomorza-i-kujaw-2015-wybrani/
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=2339
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje 
badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
10. Rozwój sieci szerokopasmowych służących rozwojowi technologii informatycznych 

Brak informacji nt. realizacji kierunku działań. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 
11. Wspieranie aplikacji produktów innowacyjnych do środowiska międzynarodowego 
 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-
2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizację 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się w 
kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i 
Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim” (2013-2015) poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum utworzonym 
przez TARR S.A. (lider) i KPAI (partner), w ramach którego wsparcie udzielono 31 inicjatywom klastrowym, 29 
powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych określających kierunki 
ich dalszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania zaplanowane w strategiach 

(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KPAI a Bydgoską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w dniu 18 czerwca 2015 r., którego celem jest rozwój inicjatyw (organizacja seminariów, 
konferencji, promocja usług, wymiana dobrych praktyk) wspierających rozwój innowacyjny przedsiębiorców 
regionu kujawsko-pomorskiego.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KPAI a Politechniką Warszawską w dniu 28 października 2015 r. 
dotyczącego współpracy obu podmiotów na rzecz wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii oraz 
współpracy z sektorem biznesu.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

 Nominowanie samorządu województwa (w czerwcu 2015 r.) – jako jednej z polskich i jednej z ośmiu 
europejskich instytucji, do nagrody Procurement of Innovation Award 2015 – w ramach konkursu 
organizowanego przez Procurement of Innovation Platform – za innowacyjny charakter zamówienia publicznego 

„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Aplikowanie o środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „CrowdInno 
(Finansowanie społecznościowe wspomagające regionalne innowacje)”, którego celem jest zbliżenie sektorów: 
publicznego, kreatywnego oraz środowiska crowdfundingu w celu poprowadzenia rozwoju innowacyjnych MŚP, 
przyśpieszenie procesu od badań do sprzedaży innowacyjnych produktów i usług, wsparcie przedsiębiorstw 
start-up, spin-off i MŚP dzięki organizowaniu kampanii reklamowych na poziomie transnarodowym. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie; wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 

 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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12. Wspieranie i promocja współpracy międzynarodowej instytucji naukowo-badawczych i szkół 
wyższych 

 Podpisanie listu intencyjnego w dniu 15 kwietnia 2015 r. z Medical  Faculty, Dresden University of Technology 
oraz Fraunhofer IWS, Fraunhofer Society oraz Uniwersitat Leipzig, Wirschaftswiss. Fakultät Institut  
f. Wirtschaformatik dotyczące współpracy w zakresie komercjalizacji badań, transferu badań do biznesu, 
inteligentnych specjalizacji oraz promocji na rynkach międzynarodowych. 
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego - KPAI] 

 Zaangażowanie w projekt związany z utworzeniem Narodowego Centrum Radioastronomii i Technologii 
Kosmicznych [więcej informacji znajduje się w przedsięwzięciu nr 1 w kierunku działań 2 Poprawa zdolności 
naukowych badawczych szkół wyższych] oraz Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii 
Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife [więcej informacji znajduje się w przedsięwzięciu nr 10 w kierunku 
działań 7 Rozwój innowacyjnych aspektów i rozwiązań w ramach inteligentnych specjalizacji] (w paździeniku 
2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora 
nauki POIR dla projektów umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej) 
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 Realizacja projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim” (2014-

2015) skierowanego m.in. do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, jednostek 
naukowych. W ramach projektu udzielono wsparcia 21 podmiotom na realizacje 27 przedsięwzięć naukowych 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje się  
w kierunku 1 Rozwój badań naukowych] 
[http://kpai.pl/strona-2-fundusz_badan_i_wdrozen.html, prezentacja: Tour de region2015 podsumowanie FBiW 
dostępna na stronie: http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego  
i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Realizacja projektu pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim” (2013-2015) poprzez utworzenie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w konsorcjum utworzonym 
przez TARR S.A. (lider) i KPAI (partner), w ramach którego wsparcie udzielono 31 inicjatywom klastrowym, 29 
powiązań kooperacyjnych uzyskało środki na opracowanie dokumentów strategicznych określających kierunki 
ich dalszego rozwoju i funkcjonowania, a 14 z nich zrealizowało konkretne zadania zaplanowane w strategiach 
(zadanie dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 
[http://kpai.pl/aktualnosc-2-181-polaczeni_moga_wiecej.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KPAI a Bydgoską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w dniu 18 czerwca 2015 r., którego celem jest rozwój inicjatyw (organizacja seminariów, 
konferencji, promocja usług, wymiana dobrych praktyk) wspierających rozwój innowacyjny przedsiębiorców 
regionu kujawsko-pomorskiego.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego – KPAI] 

 Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KPAI a Politechniką Warszawską w dniu 28 października 2015 r. 
dotyczącego współpracy obu podmiotów na rzecz wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii oraz 
współpracy z sektorem biznesu.  
[Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego –  KPAI] 

− Realizacja programu dwudyplomowych studiów licencjackich na kierunku: zarządzanie (nazywanego w skrócie 
Doble Diploma) realizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie  
z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli, Hiszpania. 
[Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza; wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
  

 

 

 

 

 

http://www.kpai.pl/strona-111-prezentacje.html
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Cel strategiczny: Nowoczesny sektor rolno-spożywczy 
 

1. Rozwój badań naukowych w zakresie produkcji rolnej 
− Podpisanie w dniu 15 października 2015 r. deklaracji ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców Właścicieli 

Rolnych w Bydgoszczy o przystąpieniu do Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu "SOSA", której celem jest 
współpraca i transfer wiedzy oraz innowacji na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz agrobiznesu 
poprzez m.in. cykliczne spotkania, realizację wspólnych projektów, wymiany kontaktów oraz promocję 
innowacyjności i wdrażania innowacyjnych projektów. Uroczyste podpisanie deklaracji nastąpiło w dniu 15 
października 2015 r. podczas II edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Pałacu 
Romantycznym w Turznie k. Torunia.   
[http://www.kpai.pl/aktualnosc-4-165-wspolpraca_z_sektorem_agrobiznesu.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego 
i Transportu Publicznego – KPAI] 

− Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami oświatowymi w zakresie prowadzonych badań naukowych. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Utworzenie Regionalnego 
Centrum Innowacyjności Wsi 
i Rolnictwa dla rozwoju i 
transferu innowacji w 
rolnictwie i przetwórstwie 
rolno-spożywczym 

nie rozpoczęto 
realizaqcji (bd) 

Przedsięwzięcie było częścią projektu pn. „Centrum Badań 
Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości 
Życia EnFoodLife”, jendnakże ze względu na fakt wycofania się 
UTP w Bydgoszczy z projektu, brak informacji w jaki sposób 
przedsięwzięcie będzie realizowane.  
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji 

[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

2. Rozwój badań naukowych w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego 
− Podpisanie w dniu 15 października 2015 r. deklaracji ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców Właścicieli 

Rolnych w Bydgoszczy o przystąpieniu do Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu "SOSA", której celem jest 
współpraca i transfer wiedzy oraz innowacji na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz agrobiznesu 
poprzez m.in. cykliczne spotkania, realizację wspólnych projektów, wymiany kontaktów oraz promocję 
innowacyjności i wdrażania innowacyjnych projektów. Uroczyste podpisanie deklaracji nastąpiło podczas II 
edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Pałacu Romantycznym w Turznie k. Torunia.   
[http://www.kpai.pl/aktualnosc-4-165-wspolpraca_z_sektorem_agrobiznesu.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego 
i Transportu Publicznego – KPAI] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

3. Rozwój doradztwa rolniczego 
 Działania podejmowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie: 

  organizacja w Wielofunkcyjnym Kompleksie Edukacyjno-Wystawienniczym w Minikowie 37 szkoleń 
poświęconych możliwości wsparcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, sprzedaży 
bezpośredniej, jej zasadom i marketingowi produktów. Przeprowadzone zostały również warsztaty  
z przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział 740 osób. 

  realizacja przez Centrum Techniki Rolniczej (funkcjonujące przy KPODR) szkoleń upowszechniających 

innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, które mają zastosowanie w praktyce rolniczej. 
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Szkolenia te są ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu 
nowoczesnego sprzętu rolniczego. W realizacji szkoleń biorą udział przedstawiciele uczelni i instytutów 

naukowo-badawczych oraz agrobiznesu. W 2015 r. zorganizowano 2 szkolenia z zakresu: możliwości 
wykorzystania ładowaczy czołowych i ładowarek teleskopowych w gospodarstwie (137 uczestników) 
oraz żywienia bydła w systemie TMR z wykorzystaniem wozów paszowych (130 uczestników), 

  organizacja targów i wystaw rolniczych oraz towarzyszących im pokazów pracy maszyn rolniczych, 
konferencji, demonstracji polowych i konkursów. W 2015 r. zorganizowano trzy rolnicze imprezy 
wystawienniczo-targowe w Minikowie, Grubnie i Zarzeczewie, w których uczestniczyło ok. 858 
wystawców i 70 tysięcy zwiedzających, głównie rolników. Na targach rolnicy mają możliwość 
zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oraz możliwością ich 
zastosowania w gospodarstwach rolnych.  
Marką województwa są Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH wyróżniono nagrodą 
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas targów AGRO-TECH organizowana jest także 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której prezentowany jest postęp biologiczny  
w produkcji zwierzęcej. Swoje osiągnięcia w tej dziedzinie prezentują nie tylko hodowcy zwierząt, ale 
także instytucje i organizacje branżowe oraz firmy związane z hodowlą i genetyką. W 2015 roku swoje 
zwierzęta wystawiło 51 hodowców bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, owiec i drobiu 
hodowlanego. 

  publikacja artykułów z różnych dziedzin rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym także o innowacyjnych 
rozwiązaniach w rolnictwie w specjalistycznym miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawanym 
przez KPODR wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izba Rolniczą. Autorami wielu z nich są nie tylko 
specjaliści zakładowi ośrodka, ale również pracownicy z uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 
Nakład 3200 egz. miesięcznie. 

  tworzenie sieci kontaktów pomiędzy partnerami Sieci Innowacji Rolniczych w województwie kujawsko-
pomorskim, na rzecz powstania której w 2015 r. zorganizowano: 4 seminaria i konferencje 
(„Innowacyjne technologie w uprawie i ochronie rzepaku ozimego”, „I Forum Hodowców  
i Producentów trzody chlewnej”, „Innowacje w tuczu trzody chlewnej z wykorzystaniem krajowych 
źródeł białka roślinnego”, „Polowa pojemność wodna gleb i integrowana ochrona to główne problemy 
wzrostu plonowania zbóż”) w których uczestniczyło 401 osób, dwa spotkania o zasięgu wojewódzkim 
oraz warsztaty  regionalne, w których uczestniczyło 285 osób oraz zamieszczno w zakładce SIR, na 
stronie internetowej KPODR informacje o możliwości  opracowania i złożenia projektów związanych ze 
współpracą i tworzeniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
− Podpisanie w dniu 15 października 2015 r. deklaracji ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców Właścicieli 

Rolnych w Bydgoszczy o przystąpieniu do Sieci Organizacji Sektora Agrobiznesu "SOSA", której celem jest 
współpraca i transfer wiedzy oraz innowacji na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz agrobiznesu 
poprzez m.in. cykliczne spotkania, realizację wspólnych projektów, wymiany kontaktów oraz promocję 
innowacyjności i wdrażania innowacyjnych projektów. Uroczyste podpisanie deklaracji nastąpiło podczas II 
edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Pałacu Romantycznym w Turznie k. Torunia.   
[http://www.kpai.pl/aktualnosc-4-165-wspolpraca_z_sektorem_agrobiznesu.html, Dep. Nadzoru Właścicielskiego 
i Transportu Publicznego – KPAI] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

4. Rozwój szkolnictwa praktycznego dla stworzenia podstaw do rozwoju przetwórstwa rolno-
spożywczego 

 Kontynuacja współpracy samorządu województwa z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, 
zwłaszcza na szczeblu powiatów, wspierającej  placówki oświatowe o profilu rolniczym w zakresie tworzenia 
warunków doskonalenia odbywania przez uczniów praktycznej nauki zawodów rolniczych. Utworzono  
przyszkolne centra praktycznej nauki zawodów rolniczych, umożliwiające zorganizowanie praktyk w wybranych 
specjalnościach: ogrodnictwa, architektury  krajobrazu, gastronomii, hotelarstwa, obsługi i eksploatacji i maszyn 
rolniczych, produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powstały poniższe centra praktycznej nauki zawodów rolniczych,  
w których od 2015 r. uczniowie mogą odbywać praktyki: 

  ZSR Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, Centrum ogrodnicze, 
  ZSR Grudziądz, powiat grudziądzki, Centrum architektury krajobrazu 
  ZSR Brodnica, powiat brodnicki, Pracownia gastronomiczna i hotelarstwa, 
  ZSR Gronowo, powiat toruński, Pracownia diagnostyki, kontroli i obsługi maszyn rolniczych oraz 

pracownia eksploatacji pojazdów rolniczych, 

  ZSR w Grubnie, powiat chełmiński, Centrum produkcji zwierzęcej, 
  ZSR w Bielicach, powiat mogileński, centrum produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
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 [Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Rozwój systemu praktyk 
zawodowych uczniów 
szkół rolniczych w 
nowoczesnych 
gospodarstwach rolnych 

faza początkowa 
(bd) 

Uczniowie Zespołów Szkół Rolniczych w Województwie odbywają 
praktyczną naukę zawodów w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych. Trwa współpraca dyrektorów szkół z rolnikami 
prowadzącymi gospodarstwa rolne, z producentami sprzętu i 
maszyn rolniczych w celu organizowania praktyk rolniczych.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

5. Rozwój produkcji biomasy na cele energetyczne 
− Założenie przez KPODR oraz z Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą demonstracji polowej w Grubnie, której celem 

było zaprezentowanie różnych odmian roślin energetycznych (Wierzba, Ślazowiec pensylwański, Palczatka 
Gerarda, Sylfia (rożnik) przerośnięty, Miskant olbrzymi, Spartina preriowa, Ślazówka turyngska, Topinambur, 
Miskant cukrowy, Perz wydłużony) na 10 poletkach uprawowych. Osoby zainteresowane produkcją biomasy 
mogą odwiedzać poletka i obserwować je przez cały okres wegetacji. Szczególny pokaz tych roślin, prezentacja 
ich agrotechniki i wartości energetycznej odbywa się w czasie Dni Pola, które w 2015 roku odbyły się w dniach 
13-14 czerwca 2015 r..  
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

− Organizacja szkolenia pn. „Uprawa roślin energetycznych w warunkach gospodarstwa rolnego”, w którym 
uczestniczyło 18 rolników. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

− Organizacja przez KPODR XI Forum Energetyki Odnawialnej w dniu 5 listopada 2015 r., podczas którego 
zaprezentowano temat „Plantacja topoli na własny użytek”. W spotkaniu uczestniczyło 180 osób.  
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

6. Poprawa przyrodniczych warunków realizacji produkcji rolnej, w tym poprawa gospodarki wodnej 
w rolnictwie  

− W 2015 r. zrealizowano następujące zadania:  
  przebudowa stacji pomp Czarnowo (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński), 
  przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej (gmina Wielka Nieszawka, powiat 

toruński) – 4,715 km, 
  przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe (gmina Dragacz, gmina Świecie, powiat 

świecki – 1,515 km), 
  przebudowa wału Niziny Ciechocińskiej (gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski) – 3,150 

km, 
  zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy (gmina Grudziądz, powiat grudziądzki) – 4,100 km 
  zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w km 13+450, 13-550,14-180 (gmina Lubicz, powiat toruński), 

(zadanie zrealizowano ze środków RPO WK-P 2007-2015, PROW, budżetu państwa, rezerwy celowej BP, 
budżetu województwa). 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
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Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Rozwój 
systemów małej 
retencji 

działanie ciągłe 1) powiat bydgoski: gmina Dobrcz - budowa zbiornika wodnego małej 
retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca) – zadanie zrealizowane, 
2) powiat toruński: gmina Wielka Nieszawka – budowa stopnia wodnego na 
rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb 
dwuśrodowiskowych – zadanie zrealizowane. 
(przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PROW) 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Rozwój i 
odbudowa sieci 
melioracji 
 

działanie ciągłe 
 
 
 

W 2015 wykonano: 
1) powiat włocławski: gmina Włocławek (wiejska), gmina Brześć Kujawski: 
melioracje gruntów rolnych – Kruszyn III – zadanie zrealizowano 
2)  powiat świecki: gmina Bukowiec, gmina Świecie: melioracje gruntów 
rolnych – Przysiersk I – zadanie zrealizowano 
3) powiat lipnowski: gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Tłuchowo: Chalin – 
Ruszkowo – melioracje gruntów rolnych – zadanie zrealizowano 
4) powiat aleksandrowski: gmina Zakrzewo: melioracje gruntów rolnych 
Czołpin – Kolonia Bodzanowska – zadanie zrealizowano 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

7. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 Bieżąca realizacja poprawy jakości gruntów rolnych poprzez administrowanie środkami budżetu województwa, 

związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych, poprzez finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych, w szczególności modernizacji i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacji 
i rolniczego zagospodarowania gruntów, budowy i renowacji zbiorników retencyjnych zgodnie z art. 22 c ust.  
1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).  
W roku bieżącym w ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego zmodernizowano na terenie województwa 
107 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 80,13 km,  przy dotacji ze środków budżetu województwa 
kujawsko-pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 
10.304.291,49 zł. Art. 6 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowi, że na cele nierolnicze 
 i nieleśne powinny być przeznaczane przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, 
a w razie ich braku grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Rolnictwo i gospodarka leśna należą do 
gałęzi gospodarki mających duży wpływ na ochronę i kształtowanie krajobrazu. Utrata zbyt dużych obszarów 
użytków rolnych i lasów może doprowadzić do zakłócenia równowagi w ekosystemach, dlatego też Marszałek 
Województwa opiniując zmianę przeznaczenia gruntów rolnych zawsze kieruje się jej wpływem na zwartość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i możliwość utraty rolniczego potencjału produkcyjnego. Ministrowie 
Rolnictwa i Środowiska w 2015 r. w obrębie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydali zgodę na zmianę 
przeznaczenia 29 ha gruntów leśnych i rolnych klas I-III, odmowę zmiany w przypadku około 40 ha, na 
rozpatrzenie przez właściwy organ oczekują wnioski o łącznej powierzchni 137 ha. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Identyfikacja strategicznego zasobu rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz ustanowienie 
zasad jego ochrony 

faza projektowa 
(bd) 

Sformułowano założenia teoretyczne (koncepcję) 
opracowania. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

8. Rozwój bazy przechowalnictwa płodów rolnych 
 Współpraca w sprawie rozwoju bazy przechowalnictwa płodów rolnych z wielkoobszarowymi gospodarstwami 

rolnymi i z producentami upraw ekologicznych. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

  
 

9. Promocja regionalnych produktów żywnościowych 
 Prezentacja oferty produktów ekologicznych z regionu podczas licznych imprez wystawienniczo-targowych 

organizowanych w kraju i za granicą:  
  „Grüne Woche” Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Zielony Tydzień” w Berlinie, 16-25 stycznia 

2015 r., impreza targowo-wystawiennicza produktów żywnościowych, 
  „Slow Food” w Stuttgarcie, 9-12 kwietnia 2015 r., impreza targowo-wystawiennicza produktów 

żywnościowych, 
  „BioFach” Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych w Norymergii, 11-14 lutego 

2015 r.,  impreza targowo-wystawiennicza – produkty rolnictwa ekologicznego 
  Targi Markt Des Guten Geschmacks w Stuttgarcie, 9-12 kwietnia 2015 r., targi zdrowej, naturalnej 

żywności, slow food, produktów regionalnych, 
  Jarmark Wielkanocny w Przysieku, 28 marca 2015 r., prezentacja dziedzictwa kulturowego  

i kulinarnego regionu kiermasz produktów regionalnych i ekologicznych, rękodzieła artystycznego, 
  Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi” w Minikowie, 9-10 maja 2015 r., prezentacja dziedzictwa 

kulturowego i kulinarnego regionu, kiermasz produktów regionalnych i ekologicznych, rękodzieła 
artystycznego, 

  „Dni Otwartych Drzwi” Targi Ogólnorolne w Zarzeczewie, 30-31 maja 2015 r., cykliczne  
przedsięwzięcie propagujące nowoczesne technologie w produkcji rolniczej oraz kiermasz produktów 
regionalnych i ekologicznych, rękodzieła artystycznego, 

  Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie k. Chełmna, 30-31 czerwca 2015 r., prezentacja kolekcji 
odmian roślin uprawnych, efektów nawożenia i ochrony roślin, wystawa maszyn i środków do produkcji 
rolnej oraz kiermasz produktów regionalnych i ekologicznych, rękodzieła artystycznego, 

  Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato w Zarzeczewie, 9 sierpnia 2015 r., promocja miodu i mleka, 
prezentacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu, kiermasz produktów regionalnych  
i ekologicznych, rękodzieła artystycznego, 

  Barwy Lata – Dary Jesieni w Przysieku, 12 września 2015 r., impreza plenerowa o charakterze 
kiermaszu, prezentacja produktów rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, prezentacja dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego regionu, kiermasz produktów regionalnych i ekologicznych, rękodzieła 
artystycznego, 
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  Międzynarodowe Targi Spożywcze Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu, 19-22 września 2015 
r., regionalne stoisko promocyjne promujące produkty tradycyjne i regionalne oraz ekologiczne  

z regionu Kujaw i Pomorza, 
  Jarmark Adwentowy w Przysieku, 12 grudnia 2015 r., prezentacja dziedzictwa kulturowego  

i kulinarnego regionu, kiermasz produktów regionalnych  i ekologicznych, rękodzieła artystycznego.  
[Dep. Rolnictwa i Geodezji, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Opracowanie i wdrożenie znaku towarowego dla 
żywności wyprodukowanej na terenie województwa 
oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej 
regionalnej żywności wśród mieszkańców 
województwa 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

bd 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Opracowanie i 
wdrożenie zasad i 
oznakowania 
regionalnych 
markowych 
produktów 
żywnościowych 
 

faza początkowa 
(od 2014) 

Brak działań realizujących ideę wyrażoną w Strategii – tylko w niewielkim 
stopniu realizuje ją klaster spółdzielczy pn. „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” 
(wpisany do KRS w dniu 07.11.2014 r.). 
Opracowano zasady oznakowania produktów markowych wytwarzanych w 
województwie przez podmioty wchodzące w skład klastra, opracowano 
logo Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, promowane są produkty wytworzone 
przez podmioty wchodzące w skład klastra poprzez Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu/18 podmiotów gospodarczych klastra Spiżarnia Kujawsko-Pomorska 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

10. Rozwój przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym 
 Działania podejmowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie: 

  zorganizowanie 24 szkoleń związanych z tematyką przetwórstwa rolno-spożywczego. W szkoleniach 
wzięło udział łącznie 657 osób zainteresowanych uruchomieniem działalności związanej 
z wytwarzaniem i sprzedażą produktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

  zorganizowanie 24 szkoleń stacjonarnych połączonych z warsztatami wykonywania stroików i dekoracji 
okazjonalnych. Wzięło w nich  udział 361 osób.  

  zorganizowanie 37 szkoleń poświęconych możliwości wsparcia działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich, sprzedaży bezpośredniej, jej zasadom i marketingowi produktów.  

  przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, w których wzięło udział 740 osób. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego 
Klastra Produkcji Żywności 
Wysokiej Jakości 

zrealizowano  (2015) Powstał klaster spółdzielczy pn. „Spiżarnia 
Kujawsko-Pomorska” (wpisany do KRS w dniu 
07.11.2014 r.). 
Opracowano zasady oznakowania produktów 
markowych wytwarzanych w województwie przez 
podmioty wchodzące w skład klastra, opracowano 
logo Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, promowane są 
produkty wytworzone przez podmioty wchodzące 
w skład klastra poprzez Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca, wykonawcza w zakresie wybranych zadań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu/18 podmiotów gospodarczych klastra Spiżarnia Kujawsko-Pomorska 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

11. Rozwój produkcji i eksportu żywności ekologicznej 
 Promocja województwa i prezentacja oferty ekologicznej regionu podczas licznych imprez wystawienniczo-

targowych organizowanych w kraju i za granicą. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

− Prowadzenie portalu – internetowej bazy danych prezentującej gospodarstwa ekologiczne województwa 

kujawsko-pomorskiego, pozwalającej na wyszukiwanie produktów z regionu oraz ułatwiającej kontakt pomiędzy 
rolnikami ekologicznymi: http://www.kpodr.pl/rol_eko/. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

− Zadania realizowane przez województwo kujawsko-pomorskie oraz jednostki nadzorowane: 
  zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej, 
  rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych, 
  dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych, 
  wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, 
  współpraca z organizacjami w zakresie promocji żywności ekologicznej, 
  podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa 

ekologicznego.  
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

  
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

12. Rozwój i promocja rybactwa śródlądowego 
 Współpraca z przedstawicielami organizacji w obwodach rybackich, kontrola gospodarki rybackiej, kontrola 

zarybień, ochrona organizmów wodnych, reintrodukcja rzadkich gatunków ryb, a także stwarzanie warunków 
rozwoju ryb w rzekach i jeziorach. Prowadzona jest również współpraca z producentami ryb w zakresie 
promowania ich produktów na stoiskach województwa oraz imprezach w kraju oraz za granicą.  
[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wspierająca, wykonawcza w zakresie promocji 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 
 

http://www.kpodr.pl/rol_eko/
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13. Promocja idei spółdzielczości w rolnictwie 
 Utworzenie klastra żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”. Klaster 

przybrał formę spółdzielni, w skład której weszło 18 przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, 
Misją klastra jest promocja sprzedaży markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej, będącej 
wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez przybliżenie konsumentom produktów i tradycji 
kulinarnej jego regionów etnograficznych. Spiżarnia uczestniczy czynnie w promocji wytwarzanych wysokiej  
jakości produktów na  organizowanych na terenie województwa, w kraju i poza jego granicami  wystawach, 
imprezach i dożynkach. 
[Dep. Rolnictwa i Geodezji]  

− Zadania Departamentu Rolnictwa i Geodezji dot. promowania idei spółdzielczości (z członkami grup 
producentów rolnych i producentów owoców i warzyw, podejmowane w roku 2014), zostały przekazane do 
Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z ustawą  z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego  
i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1419) oraz ustawą  
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 
innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888) 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji]  
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

14. Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej w sektorze rolno-spożywczym, szczególnie 
w celach eksportowych 

 Organizacja wizyty studyjnej delegacji z tureckiego regionu Aksaray w województwie kujawsko-pomorskim 
(01.03-05.03.2015 r.), podczas której delegacja odwiedziła m.in. Spółdzielnię Mleczarską ROTR w Rypinie oraz 
stadninę koni w Nowych Jankowicach. Ponadto wizyta była okazją do wymiany doświadczeń z zakresu 
przetwórstwa mlecznego oraz procedur hodowlanych koni oraz bydła mlecznego, a także do prezentacji sektora 
rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim (zadanie sfinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Udział województwa kujawsko-pomorskiego w Światowej Wystawie Expo Mediolan 2015 podczas, której 
zaprezentowało się 150 krajów. Tematem przewodnim Expo było „Wyżywienie planety, energia dla życia”. 
Kujawsko-pomorski tydzień na Expo zorganizowany został dwukrotnie 22-28 czerwca 2015 r. i 17-23 sierpnia 
2015 r.). W ramach ekspozycji województwo prezentowało oprócz oferty kulturalnej, turystycznej  
i uzdrowiskowej, również sektor rolno-spożywczy oraz produkty tradycyjne charakterystyczne dla 
województwa.  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

− Organizacja wizyty studyjnej delegacji z Gruzji w województwie kujawsko-pomorskim (5-9 września 2015 r.), 
podczas której delegacja wizytowała gospodarstwa ekologiczne i zakłady produkcyjne: TZMO w Rychnowie 
Wielkim, spółdzielnię mleczarską w Rypinie, zakład sadowniczy w Wtelnie oraz uczestniczyła w panelu pn. 
„Innowacyjna działalność gospodarcza na obszarach wiejskich – przykłady działań marketingowych  
i biznesowych” zorganizowanym w ramach Welconomy Forum in Toruń (zadanie sfinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w wizycie studyjnej w Żupani Medimurskiej Republiki 
Chorwackiej (27-29 października 2015 r.), której celem była prezentacja potencjału gospodarczego obu 
regionów oraz omówienie możliwości eksportowych i importowych Polski i Chorwacji w sektorze rolno-
spożywczym, z perspektywami ich rozwoju (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Utworzenie Regionalnego Centrum Eksportu 
Bezpiecznej i Markowej Żywności 

nie rozpoczęto 
realizacji 

Brak środków finansowych na realizację 
zadania. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
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b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

15. Rozwój kształcenia ustawicznego, w tym szkolenia i staże za granicą dla przedsiębiorców branży 
rolno-spożywczej 
W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w zakresie niektórych działań dopuszcza się rolę 
wykonawczą 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
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Cel strategiczny: Bezpieczeństwo 
 

1. Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły 
− Prowadzenie debat nt. węzła multimodalnego i portu w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy, a także stopnia wodnego 

Nieszawa-Ciechocinek w kontekście dalszych etapów kaskadowania Wisły oraz żeglowności dróg wodnych, 
udział w spotkaniach, naradach, seminariach i konferencjach nt. kompleksowego zagospodarowania doliny 
Wisły oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania Zbiornika Włocławskiego. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Budowa stopnia 
wodnego poniżej 
Włocławka 

faza uzgadniania 
dokumentacji 
(2009-2021) 

1) Zgłoszenie i umieszczenie inwestycji w strategicznych dokumentach 
krajowych – Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami i Plan Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym.  
2) Stała współpraca z firmą Energa SA – głównym wykonawcą planowanej 
inwestycji. 
3) Stała współpraca z RZGW w Gdańsku w zakresie budowy stopnia 
wodnego i zagospodarowania dolnej Wisły. 
4) Stałe prowadzenie działań promujących budowę stopnia – publikacja 
artykułów prasowych, prezentacje podczas targów, konferencji i spotkań 
oraz lobbowanie inwestycji wśród władz centralnych. 
5) Omówienie problematyki kaskadyzacji Wisły i budowy kolejnych stopni 
wodnych podczas Forum Gospodarczego 2 marca 2015 r. oraz warsztatów 
terenowych w dniu 3 września 2015 r. 
6) Regularne spotkania z Prezesem KZGW w sprawie realizacji inwestycji. 
7) Wystosowanie pisma w sprawie realizacji inwestycji do Ministra 
Środowiska. 
8) Wystosowanie inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
do Prezydenta RP dot. sporządzenia i przyjęcia szczególnego, 
interdyscyplinarnego dokumentu „Narodowego programu rewitalizacji, 
rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestor prywatny, samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w pewnych zagadnieniach możliwe wykonawstwo w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Energa SA, RZGW w Gdańsku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Przygotowanie 
dokumentacji 
dla realizacji 
stopni wodnych 
poniżej Torunia i 
w rejonie 
Chełmna 

nie rozpoczęto 
realizacji 
 

Problematyka kolejnych stopni wodnych na Wiśle w tym budowy stopnia w 
rejonie Torunia i Chełmna pozostaje w sferze dalekiego planowania i wg 
Biura ds. Dróg Wodnych nie zostanie ona zrealizowana do 2020 r. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestor prywatny 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w pewnych zagadnieniach możliwe wykonawstwo w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac – do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
  

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zależności od charakteru zadania: wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie, 
inicjująca i wspierająca 
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 Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 

 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
 Umieszczenie inwestycji (stopień wodny poniżej Włocławka) w strategicznych dokumentach krajowych – Plan 

Gospodarowania Wodami i Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

− Prowadznie debat nt. węzła multimodalnego i portu w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy, a także stopnia wodnego 
Nieszawa-Ciechocinek w kontekście dalszych etapów kaskadowania Wisły oraz żeglowności dróg wodnych, 
udział w spotkaniach, naradach, seminariach i konferencjach nt. kompleksowego zagospodarowania doliny 
Wisły oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania Zbiornika Włocławskiego. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 

 Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok 
rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Budowa i 
modernizacja 
urządzeń 
zabezpieczających 
przed powodzią 

działania 
ciągłe 

I. W 2015 r. zrealizowano: 
1) powiat grudziądzki: gmina Grudziądz: zabezpieczenie lewego wału 
wstecznego rzeki Osy – 4,100 km – zadanie zrealizowane 
2) powiat świecki: gmina Dragacz, gmina Świecie: przebudowa wału 
przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe – 1,515 km – zadanie zrealizowane 
3) powiat aleksandrowski: gmina Aleksandrów Kujawski: przebudowa wału 
przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – 3,150 km  – zadanie 
zrealizowane 
4) powiat toruński: Gmina Wielka Nieszawka: przebudowa wału 
przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej – 4,715 km – zadanie 
zrealizowane  
5) powiat toruński: Gmina Zławieś Wielka: przebudowa stacji pomp 
Czarnowo – zadanie zrealizowane 
6) powiat toruński: gmina Lubicz: zabudowa wyrw na Strudze Toruńskiej w 
km  13+450, 13-550, 14-180– zadanie zrealizowane 
(zadanie sfinansowano ze środków: RPO WK-P 2007-2013, PROW, budżet 
państwa, rezerwa celowa BP, budżet województwa). 
 
II. Realizacja przez RZGW w Warszawie projektu pn. „Poprawa stanu 
technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włocławek” 
w latach 2009-2015, zakładającego:  
 poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów stopnia 

wodnego we Włocławku poprzez wykonanie robót budowlanych 
obejmujących: śluzę z awanportami, jaz, zaporę czołową, rozbudowę i 
modernizację automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego, 

 zmniejszenie efektu bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji 
ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000, położonych 
poniżej i powyżej stopnia wodnego poprzez przebudowę przepławki dla 
ryb, 

 poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej 
Zbiornika Włocławskiego w rejonie zapory bocznej Borowiczki. 

W ramach projektu zrealizowano: przebudowę i remont obiektów stopnia 
wodnego we Włocławku oraz rozbudowę zapory bocznej Borowiczki i 
rozbudowę wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy (zadanie 
współfinansowane ze środków POIiŚ). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, RZGW w Warszawie 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji,  http://warszawa.rzgw.gov.pl/poprawa-stanu-technicznego-i-bezpieczenstwa-
powodziowego-stopnia-wodnego-wloclawek-projekt-pois.03.01.00-00-01211] 
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Zakładany okres realizacji:  nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań 
podmiotów odpowiedzialnych 
 

 
3. Rozwój systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Udoskonalenie i upowszechnienie systemu 
informatycznego powiadomienia 
ratunkowego 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: BD w SRW, propozycja: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: BD w SRW, propozycja: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy 
niektórych zadań w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: BD w SRW, propozycja: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów 
działań podmiotów odpowiedzialnych 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- De. Informatyzacji 

[Dep. Informatyzacji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
  Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 

Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 
 

 
4. Poprawa sprawności funkcjonowania służb ratownictwa medycznego, straży pożarnej, policji 

i innych służb publicznych i społecznych bezpieczeństwa życia i mienia 
−  Przeprowadzenie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego szkolenia pn. „Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa z elementami  pierwszej pomocy” dla pracowników Straży Miejskiej w Bydgoszczy (uczestniczyło 25 
osób). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Przygotowanie służb publicznych oraz społecznych bezpieczeństwa życia i mienia do świadczenia pomocy 
osobom bezdomnym w okresie zimowym poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek  
i informatorów o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym, w ramach projektu informacyjnego pn. 
Akcja Zima 2015/2016, ok. 700 podmiotom/ instytucjom działającym na rzecz osób bezdomnych lub mającym 
styczność z tą grupą osób wykluczonych społecznie (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Zakup pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Solec Kujawski, Kijewo Królewskie, Radomin, Trląg, 
Lubiewo, Żnin, Paterek, Krzywosądz, Chełmce, Błenna, Pakość, Zgniłobłoty, Brześć Kujawski. 
[Prezentacja pt. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Przeprowadzenie przez Ośrodek Szkolenia KW PSP: szkoleń podstawowych i uzupełniających dla strażaków 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych (przeszkolono 1438 osób), 
szkoleń specjalistycznych z zakresu m.in. ratownictwa chemicznego, ekologicznego, transportu materiałów 
niebezpiecznych oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy PSP. 
[Prezentacja pt. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Doposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych (31 samochodów specjalnych, 1 zabudowa samochodu 
ratownictwa technicznego, 2 kontenery specjalistyczne, 2 przyczepy do przewozu kontenerów, 6 agregatów 
prądotwórczych na przyczepach, 2 pojazdy wielofunkcyjne typu Quad, 2 pojazdy amfibijne). 
[Prezentacja pt. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Prowadzenie działań inwestycyjno-budowalnych przez PSP: budowa KP PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
(JRG) w Żninie i Świeciu, rozbudowa JRG 1 w Bydgoszczy, budowa obiektu garażowo-magazynowego w JRG w 
Szubnie, budowa Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łubiance. 

[Preznetacja pt. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 
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 Realizacja projektu pn. „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach 
Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego zakupiono 21 platform 

telekomunikacyjnych wraz z instalacją systemu, 300 radiotelefonów przewoźnych oraz 80 telefonów biurkowych 
(zadanie dofinansowanoz z RPO WK-P 2007-2013). 
[Preznetacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Doposażenie jednostek policji (samochody osobowe: oznakowane 29 szt. I nieoznakowane 21 szt.,  
2 samochody osobowo-terenowe oznakowane, 1 furgon nieoznakowany, 1 furgon specjalistyczny przeznaczony 
dla Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii, 2 quady) (zadanie sfinansowano ze środków budżetowych KGP, KWP, 
środków pozyskanych od jednostek samorządów terytorialnych, środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków 
pozyskanych od sponsora WORD w Bydgoszczy). 
[Prezentacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Zakup samochodów terenowych dla KPP Rypin i KPP Mogilno do monitorinu terenów w zakresie ochrony 
środowiska (zadanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW). 
[Prezentacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Prowadzenie działań inwestycyjno-budowalnych dot. budowy, rozbudowy siedzib: KPP w Tucholi, KPP  
w Inowrocławiu, Komisariatu Policji w Szubinie, Dobrzejewicach, Strzelnie, Ciechocinku, KPP w Aleksandrowie 
Kujawskim, KPP w Chełmnie, KMP w Toruniu, KPP w Golubiu-Dobrzyniu. 
[Prezentacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Przeprowadzenie przez policjantów w garnizonie kujawsko-pomorskim 44 debat społecznych dot. zagrożenia 
przestępczością kryminalną, zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania i w miejscach publicznych, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zdarzeń szczególnie 
uciążliwych społecznie, bezpieczeństwa w sieci, stalkingu, bezpieczeństwa osób starszych. 
[Preznetacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 Przeprowadzenie przez jednostki policji akcji edukacyjnych pn. „Misie ratują dzieci”, „Bezpieczeństwo  
z Mikołajem”. 
[Prezentacja pt. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Budowa Policyjnego Centrum 
Dowodzenia dla województwa kujawsko-
pomorskiego 

faza projektowa 
(2016-2017) 

Złożono wniosek o wpisanie zadania na listę 
przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla 
RPO WK-P 2014-2020, wniosek został 
odrzucony. Projekt został ujęty w planie 
finansowania KWP w Bydgoszczy z budżetu 
państwa. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: BD w SRW 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Organizacyjny 

[Dep. Organizacyjny] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Stworzenie sieci mobilnych punktów 
zabezpieczenia operacyjnego akwenów 
wykorzystywanych turystycznie 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, inicjująca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
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bd 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
 Podmioty odpowiedzialne: BD w SRW, propozycja: administracja rządowa,  
 Rola samorządu województwa: BD w SRW, propozycja: inicjująca 
 Zakładany okres realizacji: BD w SRW 

 
 

5. Poprawa bezpieczeństwa transportu 
− W zakresie segregacji ruchu pieszego i rowerowego wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe, przy 

projektowaniu zadań przewidzianych do realizacji w perspektywie na lata 2014-2020 uwzględniono budowę 
chodników i dróg rowerowych, opracowano dokument pn. „Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji 
związanych z infrastrukturą rowerową”, które mają posłużyć jednostkom samorządu terytorialnego, 
projektantom oraz innym instytucjom działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako 
podstawa do planowania, budowy i zarządzania siecią dróg rowerowych oraz powołano zespół ds. opracowania 
koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w woj. kujawsko-pomorskim. 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej]  

− W zakresie sterowania dopuszczalną prędkością prowadzone są bieżące działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zatwierdzając zmiany stałej organizacji ruchu w tym również w zakresie 
ograniczenia prędkości w miejscach niebezpiecznych tj. przejścia dla pieszych, skrzyżowania, miejsca w których 
następuje koncentracja wypadków. Przejścia dla pieszych przy współpracy z gminami doświetlono, 
zamontowano oznakowanie aktywne, zlokalizowano sygnalizację świetlną. 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej]  

− Wykonywanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzedzających realizacje projektów inwestycyjnych 
na drogach wojewódzkich. 
[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej]  

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Realizacja infrastruktury 
związanej z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i ratownictwa 
drogowego na terenie powiatu 
aleksandrowskiego 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

bd 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Realizacja projektu poprawy wyposażenia Inspektoratu 
Transportu Drogowego w sprzęt niezbędny dla realizacji 
zadań na rzecz ochrony dróg, zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska w ruchu 
drogowym 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

Zadanie będzie finansowane 
z RPO WK-P 2014-2020. 

ZAŁOŻENIA:  
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

[Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
 Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
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Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych zadań 
w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: nie wskazuje się terminu realizacji – będzie on zależny od planów działań podmiotów 
odpowiedzialnych 

 
 

6. Wzmacnianie i promowanie postaw obywatelskich 
 Organizacja przez Stowarzyszenie Młode Dęby w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, XVI „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego” w dniu 24 czerwca 2015 r. Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji, okazją do 
wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz 
skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W 2015 r. przedstawiciele NGO i samorządu 
debatowali nt. współpracy międzysektorowej, ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli wziąć 
udział w warsztatach tematycznych: Co nam mogą dać Rady Działalności Pożytku Publicznego; Jak 
współpracować dla budowy silnego sektora w regionie; Public Relacions w NGO: budowanie wizerunku 
organizacji; Jak współpracować z biznesem? 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-
wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html]  

 Organizacja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy 
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”, którego celem jest  
dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, 
nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych 
praktyk (zadanie zrealizowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Promowanie dobrych praktyk organizacji pozarządowych poprzez portal www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Prowadzenie działań z zakresu prewencji społecznej: wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
organizacja ścieżek edukacyjnych dla dzieci (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław), podpisanie porozumienia  
z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem SALUTARIS. 
[Prezentacja pt. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim 
przedstawiona podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa w dniu 15 lutego 2016 r.] 

 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
 Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
 Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
 Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 

7. Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
 Kierunek działań nr 7 wpisuje się w realizację kierunku działań nr 5. 

Brak informacji nt. realizacji kierunku działań. 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
 Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, zarządcy dróg 
 Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
 Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
8. Rozwój badań dotyczących opracowania innowacyjnych systemów identyfikacji zagrożeń 

i zarządzania bezpieczeństwem 
W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku.  

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 

 Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe 
 Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca  
 Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 
 
 
 
 
 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie 
 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej 
 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „SPICE (Wzmacnianie 

innowacyjnych zamówień publicznych w działaniach administracji publicznej Środkowej Europy)”, którego celem 
jest praktyczne uruchomienie przedkomercyjnych (PCP) oraz innowacyjnych zamówień publicznych (PPI)  
w działaniach administracji publicznej, przygotowanie elektronicznej platformy wymiany informacji – punkt 
dostępu do aktualnej wiedzy nt. PCP i PPI, opracowanie foresight technologicznego dot. usług w zakresie 
specjalizacji regionalnych oraz innowacyjnych zamówień. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”  
8 seminariów skierowanych do kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej służące poprawie 
jakości funkcjonowania tych instytucji oraz podniesieniu wiedzy w obszarze aktów prawnych stosowanych  
w pomocy społecznej (przeszkolono 331 osób) (zadanie dofinansowano z PO KL). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Organizacja w ramach projektu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” spotkań 

doradczych z częścią warsztatową dla dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej wspierających ich 
w poprawie funkcjonowania jednostek w zakresie budowania pozytywnego wizerunku jednostki pomocy 
społecznej i współpracy z mediami. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: wszystkie instytucje publiczne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie zadań własnych, wspierająca pozostałe podmioty 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Budowa regionalnej platformy wymiany dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania jednostkami 
samorządu terytorialnego 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 
18 

Wdrożenie 
projektu 
„Infostrada 
Kujaw i 
Pomorza”  
= 
przedsięwzięcie 
18 Budowa 
regionalnego 
portalu 
informacji 
przestrzennej 

zrealizowano 
(2009-2015) 

W ramach projektu zrealizowano:  
1) Wojewódzka platforma wymiany informacji (e-Urząd) 
2) Portal regionalny (wrot aregionalne – CMS) 
3) Elektroniczny Obieg Dokumentów 
4) Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
5) Regionalny biuletyn informacji publicznej (RBIP) 
6) Regionalne centrum certyfikacji i autoryzacji 
7) Wdrożono System Informacji Przestrzennej, w ramach którego powstał 

geoportal dostępny pod adresem: http://geoportal.mojregion.info/  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa i partnerzy (157 samorządów lokalnych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Informatyzacji 
[Dep. Informatyzacji] 

http://geoportal.mojregion.info/
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Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 

 
2. Rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  
 Realizacja Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętych 

uchwałą nr 43/1605/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r., 
zaktualizowanych uchwałą Nr 5/134/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. 
oraz uchwałą Nr 11/346/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. [więcej 
informacji nt. realizacji polityki terytorialnej województwa znajduje się w podrozdziale 2.5 Raportu]. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Współpracy w oparciu o 4 spotkania (5 października, 16 
listopada, 30 listopada, 1 grudnia 2015 r.), poświęcone następującym zagadnieniom: wykorzystaniu środków 
EFS w nowym okresie programowania 2014-2020, wyłonieniu przedstawiciela OPS do Regionalnego Komitetu 
Ekonomii Społecznej, prezentacji RPO WK-P na lata 2014-2020, informacji o możliwości tworzenia konwentu 
OPS na terenie województwa, założeń projektu w zakresie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój i poprawę 
dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 
Poddziałanie 9.3.2, powołania reprezentacji ośrodków pomocy z poszczególnych powiatów  jako ciała  doradczo 
– opiniotwórczego w obszarze projektowanych działań w zakresie pomocy i integracji społecznej w naszym 
regionie. Efektem spotkań jest zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Akademia pomocy i integracji 
społecznej – wsparcie kadr” PO KL.  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego] 

 Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 
Przestrzennej”, w ramach którego współpracę podjął samorząd województwa, 157 samorządów lokalnych, 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
(zadanie współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje 
się w kierunku nr 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej, w przedsięwzięciu nr 15 
Wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”] 
 [Dep. Informatyzacji] 

 Współpraca województwa z wojewodą, samorządami powiatowymi, a także Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, organizacjami pozarządowymi  
w zakresie zbierania danych odnośnie realizowanych przez nich zadań w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w ramach programu pn. „Równe szanse. 

Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia]  

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Rozwój systemu 
stowarzyszeń 
wzajemnej pomocy 
JST w zakresie 
likwidacji i 
ograniczania 
negatywnych skutków 
zdarzeń żywiołowych 
(typu Salutaris) 
 
 

faza 
zaawansowana 
(zadanie ciągłe 
od 2012) 

Misją przyjętą, przez Stowarzyszenie Salutaris jest finansowe wsparcie 
dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych, katastrof i awarii. Zadaniem Stowarzyszenia jest 
uzupełnienie działań instrumentów rządowych i udzielanie wsparcia w 
nadzwyczajnych sytuacjach, które związane są z pomocą doraźną i 
natychmiastową dla jednostek terytorialnych dotkniętych skutkami 
nadzwyczajnych zdarzeń. Należy podkreślić, że jest to pierwsze tego 
typu stowarzyszenie samorządowe w skali kraju.  
W 2015 r. udzielono pomocy 14 gminom (Lubiewo, Waganiec 
,Lubraniec, Miasto i Gmina Górzno, Lipno, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, 
Tłuchowo, Bobrowniki, Lisewo, Mrocza, Strzelno, Aleksandrów 
Kujawski, Lubanie). Złożone wnioski dotyczyły wichur,  porwistych 
burz wystąpił jeden pożar, który pozbawił 14 rodzin dachu nad głową.  
W ramach celów uzupełniających Stowarzyszenie w szczególności 
podejmuje działania prowadzące do: 
- rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury technicznej chroniącej 
przed negatywnymi skutkami zdarzeń kryzysowych; 
- podnoszenia poziomu świadomości społecznej i stopnia 
wykorzystywania zdobyczy wiedzy w zakresie skutecznych metod i 
środków działania dla przezwyciężania niebezpieczeństw wynikających 
ze zdarzeń kryzysowych. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

3. Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej instytucji kultury, rynku pracy, pomocy 
społecznej, ekonomii społecznej oraz organizacji sportowych 

 Realizacja zadań w zakresie aktywności, współpracy międzynarodowej osób i podmiotów z województwa [więcej 
informacji nt. realizowanych zadań znajduje się w celu strategicznym Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, 
w kierunku działań nr 2 Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie]. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn.HICAPS (Historyczne parki 
podworskie), którego celem jest opracowanie międzynarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego 

i potencjału parków historycznych, opracowanie lokalnych planów rewitalizacji, które zostaną zaadaptowane  
i zrealizowane przez poszczególnych partnerów projektu, przygotowanie raportu o zasobach kulturowych  
i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa, organizacja szkoleń dla pracowników 
regionalnych instytucji kultury w zakresie standardów zarządzania zasobami kulturowymi, dokumentacji 
technicznej i modelowania dla planowanego do rewitalizacji obszaru pilotażowego. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „iMap (Poprawa 
zarządzania parkami archeologicznymi)”, którego celem jest opracowanie efektywnych metod  zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i historycznym przez instytucje kultury, komercjalizacja oferty turystycznej, 
wprowadzenie innowacyjnych form informacji i prezentacji zasobów kulturowych, dzięki wykorzystaniu technik 
ICT, jak również wykorzystując wiedzę zdobytą podczas trwania projektu od partnerów zagranicznych. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja udziału delegacji z partnerskiego regionu Imereti (Gruzja) w szkoleniu w instytucjach UE 
zorganizowanym w ramach święta regionów „Open Days” w dniach 12-15 października 2015 r. w  Brukseli.  
Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu Partnerstwo Wschodnie, którego celem jest zbliżenie 

państw partnerskich regionów spoza UE do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania 
integracyjne w oparciu o unijne wartości, normy i standardy (zadanie sfinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 „Nowe otwarcie Funduszu Wsparcia” – opracowanie i 
wdrożenie założeń Funduszu Wsparcia dostosowanego 
do nowych założeń interwencji. 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Promocja i wspieranie Regionalnych 
Ośrodków Debaty Międzynarodowej w 
Toruniu i Bydgoszczy 

faza początkowa  
(bd) 

Organizacja (przez Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Toruniu oraz województwo 
kujawsko-pomorskie) projektu pn. „II Szkoła Letnia 
Liderów Międzynarodowych” mającego na celu 
uświadomienie młodym mieszkańcom województwa 
(maturzystom i studentom) korzyści wynikających z 
realizacji projektów o charakterze międzynarodowym 
oraz szeroko rozumianej współpracy 
międzynarodowej oraz przekazanie wiedzy, która 
umożliwi uczestnikom pełnienie w swoich 
środowiskach  funkcji  inicjatora i lidera 
przedsięwzięć o charakterze  międzynarodowym. 
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ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 
 

4. Rozwój organizacji pozarządowych 
 Organizacja przez Stowarzyszenie Młode Dęby w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, XVI „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego” w dniu 24 czerwca 2015 r. Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji, okazją do 
wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz 
skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W 2015 r. przedstawiciele NGO i samorządu 
debatowali nt. współpracy międzysektorowej, ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli wziąć 
udział w warsztatach tematycznych: Co nam mogą dać Rady Działalności Pożytku Publicznego; Jak 
współpracować dla budowy silnego sektora w regionie; Public Relacions w NGO: budowanie wizerunku 
organizacji; Jak współpracować z biznesem? 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-
wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html]  

 Organizacja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy 
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”, którego celem jest  
dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, 
nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych 
praktyk (zadanie zrealizowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Promowanie dobrych pratyk organizacji pozarządowych poprzez portal www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Organizacja konkursu pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych”, którego celem było udzielenie 9 dotacji na wkłady własne organizacjom ubiegającym się  
o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych” (zadanie sfinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Bieżąca działalność informacyjno-doradcza Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, doradztwo w zakresie prawa, 
rachunkowości i księgowości, organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych, 
współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sejmikiem 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Bieżąca działalność informacyjno-doradcza Biura Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, informowanie o sprawach związanych ze współpracą samorządu 
województwa z nowopowstającymi oraz istniejącymi Lokalnymi Grupami Działania. 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Przeprowadzenie dwóch cykli warsztatów:  
  warsztaty obejmujące działnia animacyjne wspierające tworzenie Lokalnych Grup Działania  

w wybranych miastach województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, 
Brodnica, Chełmno) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; warsztaty adresowane 
były do przedstawicieli społeczności lokalnych m.in. organizacji pozarządowych, mieszkańców, 
przedstawicieli sektora gospodarczego, 

  warsztaty obejmujące planowanie strategiczne, w szczególności przygotowanie dokumentów 
strategicznych na poziomie lokalnym, warsztaty adresowane były do przedstawicieli Lokalnych Grup 
działania, (zadania dofinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 

[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Współpracy Międzynarodowej 

[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko---pomorskiego,13,l1.html
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 

 
5. Poprawa zarządzania przestrzenią województwa 
 Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 

Przestrzennej”, w ramach którego współpracę podjął samorząd województwa, 157 samorządów lokalnych, 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
(zadanie współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013). [więcej informacji nt. realizacji zadania znajduje 
się w kierunku nr 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej, w przedsięwzięciu nr 15 
Wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”] 
[Dep. Informatyzacji] 

 Udział w pracach zespołu ekspertów ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP przy 
formowaniu projektów stanowisk Konwentu m.in. w sprawie audytu krajobrazowego i obszarów funkcjonalnych 
w kontekście ustawy metropolitalnej oraz stanowiska ws. wzmocnienia narzędzi planowania przestrzennego  
w skali regionalnej i skoordynowanie wszystkich poziomów planowania.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Udział w pracach kapituły konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2015” oraz udział w III Sympozjum pn. 

„Integracja sztuki i techniki w architekturze i w urbanistyce” zorganizowanym przez UTP w Bydgoszczy. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  
w Bydgoszczy i Oddziałem w Toruniu pn. „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim” (2014-2015),   
zorganizowanego w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów 
dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego  
w województwie kujawsko-pomorskie”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Przedstawienie propozycji Pracowni Badania Jakości Życia (Wydział Socjologii UMK) koncepcji badania na temat 
diagnozy postrzegania oraz wizji ładu przestrzennego wśród mieszkańców wybranych społeczności lokalnych w 
województwie kujawsko-pomorskim. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

− Przygotowanie zakresu opracowania pn. „Założenia polityki i programu kształtowania ładu przestrzennego na tle 
uwarunkowań wynikających ze zmian w zagospodarowaniu województwa, a także ich wpływ na krajobraz 
przyrodniczy oraz kulturowy Kujaw i Pomorza”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

17 Wykonanie diagnozy stanu ładu 
przestrzennego w województwie 

faza początkowa  
(2015-2019) 

Przygotowano wstępny zakres 
opracowania. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Dep. Środowiska, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i 
Regionalnego we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego  

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Opracowanie i wdrożenie regionalnych 
standardów w dziedzinie ładu 
przestrzennego 

faza początkowa 
(2015-2019) 
 
 

Opracowano „Regionalne  zasady i standardy 
kształtowania ładu przestrzennego w polityce 
województwa kujawsko-pomorskiego przy 
wykorzystaniu środków publicznych w okresie 
programowania 2014-2020” w odniesieniu do 
przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji i 
inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
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- do późniejszego ustalenia  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

20 Realizacja projektu „Zintegrowane 
Działania Planistyczne w Przestrzeni” 

nie rozpoczęto realizacji 
(2016-2019) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- do późniejszego ustalenia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego  

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Cyfryzacja 
danych 
państwowego 
zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego 

faza początkowa 
(2014-2020)  
 

Wykonano 10 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10000 dla 
południowej części powiatu  włocławskiego (gminy Włocławek, Brześć 
Kujawski, Kowal, Choceń) w ramach zadania pn. prace geodezyjne i 
kartograficzne, realizowanego etapowo od 2014 r. na terenie całego 
województwa  (zadanie sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- wykonawca zewnętrzny 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji] 

[Dep. Rolnictwa i Geodezji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

19 Utworzenie portalu 
„Przyjazna przestrzeń” 

faza początkowa 
(2015-2017) 

Przygotowano specyfikację portalu „Przyjazna 
przestrzeń” regionu kujawsko-pomorskiego’, ale z 
powodu braku środków zadanie nie zostało 
zrealizowane.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Optymalizacja podziału 
administracyjnego 

nie rozpoczęto realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: - 
Zakładany okres realizacji: zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa, 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
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- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Wykonanie 
kompleksowej 
inwentaryzacji i 
waloryzacji 
zasobów 
przyrodniczych 
województwa 

faza początkowa 
(2014-2020)  
 
 

Nie przeprowadzono prac w skali całego województwa. 
W 2015 r. wykonano:   
1) waloryzację bioróżnorodności gatunkowej owadów występujących 

na terenie wybranych obszarów Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego. Inwentaryzacja chronionych, rzadkich i 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt - monitoring obuwika 
pospolitego, monitoring storczyka szerokolistnego, monitoring 
stanowisk rosiczki okrągłolistnej, monitoring stanowisk kani czarnej, 
monitoring stanowisk bociana czarnego, monitoring stanowisk 
bielika, obserwacje ornitologiczne. 

2) kontrolę zasiedlenia i liczenie nietoperzy oraz opracowanie dalszych 
zaleceń z zakresu czynnej ochrony tych ssaków w Górznieńsko-
Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Skontrolowano 43 budki 
rozrodcze, dziuple i budynki (kontrola wybiórcza); przeprowadzono 
nasłuchy detektorowe na 8 transektach; określono liczbę osobników 
na danym stanowisku wraz z podaniem ich nazwy gatunkowej; 
określono obszary najbardziej deficytowe pod względem obecności 
naturalnych schronień dla nietoperzy; zaplanowano kontynuację 
działań z zakresu czynnej ochrony. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Brodnicki Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

[Dep. Środowiska] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Weryfikacja 
granic i zasad 
funkcjonowania 
obszarów 
chronionego 
krajobrazu i 
parków 
krajobrazowych 

zrealizowano 
(2015) 

Analiza, weryfikacja oraz korekta przebiegu granicy Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego na odcinkach będących granicami 
przyległego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy". Działania 
podjęte w związku z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do 
podjęcia uchwały w sprawie powołania Parku. 

faza początkowa 
(2015) 

Zadanie polegało na zakupie oprogramowania GIS: program ArcGIS Basic 
(licencja), oprogramowanie ArcPad, dokonano zakup mobilnego 
rejestratora do pracy w terenie oraz komputera PC pełniącego rolę serwera 
licencji. Kolejnym etapem prac była budowa bazy danych GIS Krajeńskiego 
Parku Krajobrazowego obejmująca: opracowanie schematu bazy danych, 
instalacje oprogramowania i konfigurację środowiska pracy, instalację bazy 
danych, obsługę rejestratora mobilnego w terenie. Zadanie obejmowało 
również szkolenie dwóch pracowników KPK obejmujące podstawy ArcGIS, 
projektowanie i modyfikowanie baz danych, tworzenie map, aktualizację 
danych w terenie.  

faza 
zaawansowana 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 sierpnia 2015 r. 
podjął uchwały dla wszystkich 31 obszarów chronionego krajobrazu oraz 
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego tj.: uchwała Nr X/260/15 w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, uchwała Nr X/259/15.w 
sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, uchwała Nr 
X/258/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie, 
uchwała Nr X/257/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro 
Stelchno, uchwała Nr X/256/15.w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, uchwała Nr X/255/15 w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta 
Bydgoszczy, uchwała Nr X/252/15 w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, uchwała Nr X/251/15 w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, uchwała Nr X/250/15 w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-
Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia, uchwała Nr X/249/15 w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich, uchwała Nr X/248/15 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich, uchwała Nr 
X/247/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, 
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uchwała Nr X/246/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rogowskich, uchwała Nr X/245/15 w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezioro Modzerowskie, uchwała Nr X/244/15 w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy, uchwała Nr X/243/15 w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, uchwała Nr 
X/242/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, 
uchwała Nr X/241/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”, uchwała Nr 
X/240/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i 
Gardęgi, uchwała Nr X/239/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wydmowy na południe od Torunia, uchwała Nr X/238/15 w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, uchwała Nr 
X/237/15.w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
uchwała Nr X/236/15 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny 
Jezior Byszewskich, uchwała Nr X/235/15 w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Ozów Wielowickich, uchwała Nr X/234/15 w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki, uchwała Nr X/233/15 w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki, uchwała 
Nr X/232/15 w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
uchwała Nr X/231/15 w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Borów Tucholskich, uchwała Nr X/230/15 w sprawie Świeckiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, uchwała Nr X/229/15.w sprawie 
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. 

 ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Sejmik Województwa 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

 [Dep. Środowiska] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Opracowanie projektu 
wsparcia rozwoju gmin 
położonych na terenach 
objętych obszarowymi 
formami ochrony przyrody w 
zakresie szeroko rozumianych 
inwestycji proekologicznych 

- W 2014 r. wykonano opracowanie merytoryczne, zawierające 
katalog możliwych instrumentów kompensacyjnych wraz z 
zasadami kompensacji ograniczeń rozwojowych, wynikających 
z położenia gmin na terenie obszarowych form ochrony 
przyrody województwa kujawsko-pomorskiego, który służyć  
miał sporządzeniu  „Kujawsko-Pomorskiego programu rozwoju 
terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody” 
(którego opracowanie jestw fazie koncepcji).  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Departament Środowiska, WFOŚiGW 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

[Dep. Środowiska] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 

Etap 
(rok 
rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Opracowanie i wdrożenie przestrzennych założeń 
eksploatacji kopalin jako podstawy dla ochrony 
przestrzeni województwa 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przedsięwzięcie zostanie ujęte podczas 
aktualizacji „Programu ochrony środowiska z 
planem gospodarki odpadami województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z 
perspektywą na lata 2015-2018”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
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b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Środowiska 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Środowiska] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
 

 
6. Zwiększenie partycypacji społecznej w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w różnych zespołach (doradczych, roboczych), 

pracujących w urzędzie marszałkowskim (np. związany z pracami nad RPO WK-P 2014-2020). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 
 

7. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
 Udział w pracach kapituły konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2015”, w którym wyróżniono 3 budynki 

mieszkaniowe wielorodzinne oraz osiedle mieszkaniowe. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.pkib.pl/content/konkursy-budowa-na-medal-pomorza-i-kujaw-2015-
oraz-wn%C4%99trze-roku-pomorza-i-kujaw-2015] 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, spółdzielnie mieszkaniowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

8. Poprawa dostępności mieszkań dla młodych rodzin w największych miastach 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Stworzenie i wdrożenie modelu pozyskania zasobów 
mieszkaniowych w największych miastach dla zapewnienia 
potrzeb mieszkaniowych młodych rodzin, przeciwdziałaniu ich 
emigracji i nakłaniania do imigracji z innych województw 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, spółdzielnie 
mieszkaniowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie w zakresie opracowania modelu/programu; udział we 
wdrażaniu modelu/programu zależny od dalszych ustaleń (rola inicjująca i wspierająca lub wykonawcza w zakresie 
niektórych zadań) 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 

9. Rozwój współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 
 Udział w pracach zespołu ekspertów ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP przy 

formowaniu projektów stanowisk Konwentu m.in. w sprawie audytu krajobrazowego i obszarów funkcjonalnych 
w kontekście ustawy metropolitalnej oraz stanowiska ws. wzmocnienia narzędzi planowania przestrzennego  

w skali regionalnej i skoordynowanie wszystkich poziomów planowania.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

http://www.pkib.pl/content/konkursy-budowa-na-medal-pomorza-i-kujaw-2015-oraz-wn%C4%99trze-roku-pomorza-i-kujaw-2015
http://www.pkib.pl/content/konkursy-budowa-na-medal-pomorza-i-kujaw-2015-oraz-wn%C4%99trze-roku-pomorza-i-kujaw-2015


Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

146 

 

− Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „SPICE (Wzmacnianie 
innowacyjnych zamówień publicznych w działaniach administracji publicznej Środkowej Europy)”, którego celem 

jest praktyczne uruchomienie przedkomercyjnych (PCP) oraz innowacyjnych zamówień publicznych (PPI)  
w działaniach administracji publicznej, przygotowanie elektronicznej platformy wymiany informacji – punkt 
dostępu do aktualnej wiedzy nt. PCP i PPI, opracowanie foresight technologicznego dot. usług w zakresie 
specjalizacji regionalnych oraz innowacyjnych zamówień. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Realizowanie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej (udział w międzynarodowych konkursach  
i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych; międzynarodowa wymiana młodzieży; poznawanie 
innych społeczeństw, kultur; współorganizacja i organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym), 
[zadanie zostało szczegółowo opisane w celu strategicznym Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi,  
w kierunku działań nr 2 Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie] 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja w dniach 21-22 maja 2015 r. II Kongresu Azjatyckiego (organizatorem było Towarzystwo Azji  
i Pacyfiku, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie), mającego na celu przybliżenie  
i pogłębienie wiedzy na temat zaawansowania gospodarczego, naukowego i kulturalnego krajów azjatyckich 
(zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Udział Orkiestry Dętej OSP, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie,  
w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Rasteder International Music Festival, European Open 
Championship” w dniach 26-28 czerwca 2015 r. (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja przez województwo kujawsko-pomorskie i ambasadę RP w Tokio VI polsko-japońskiej wymiany 
kulturalnej, polegającej na udziale uzdolnionej wiolonczelistki z Kujaw i Pomorza w cyklu koncertów w Japonii, 
w dniach 2-9 listopada 2015 r. (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Promocja województwa podczas cyklu koncertów zespołu dziecięcego „Wiolinki” w Rzymie, udział  
w Inauguracji Roku Miłosierdzia Bożego w Watykanie w dniach 7-10 grudnia 2015 r. Organizatorem zadania 
było Stowarzyszenie VIA NATURA, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie (zadanie 
dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy 
prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

10. Poprawa efektywności energetycznej 
 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  

w Bydgoszczy i Oddziałem w Toruniu pn. „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim” (2014-2015),   
zorganizowanego w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów 
dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego  
w województwie kujawsko-pomorskie”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  

w Bydgoszczy i Oddziałem w Toruniu pn. „Architektura z Energią 2014”, zorganizowanego w ramach projektu 
pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby 
ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskie”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.sarp.bydgoszcz.pl/?p=4398]  

 Udział w 61. Konferencji naukowej pn. „Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”  
w Krynicy w dniach 20-25 września 2015 r. Organizatorem spotkania był UTP w Bydgoszczy, Komitet Inżynierii 
Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-
93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html]  

 Przeprowadzenie konkursu pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy 
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii,  
w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Podpisano 7 umów  
o przyznanie pomocy (zadanie sfinansowano z PROW 2007-2013). 
[Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich] 

 
 

http://www.sarp.bydgoszcz.pl/?p=4398
http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html
http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Opracowanie i wdrożenie przestrzennych założeń 
rozwoju OZE („Przestrzeń dla OZE”) jako podstawy dla 
ochrony przestrzeni województwa oraz wspierania 
rozwoju OZE dostosowanych do walorów 
środowiskowych 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przedsięwzięcie zostanie ujęte 
podczas aktualizacji „Programu 
ochrony środowiska z planem 
gospodarki odpadami województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2011-
2014 z perspektywą na lata 2015-
2018”. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, WFOŚiGW 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

[Dep. Środowiska] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Opracowanie i realizacja regionalnej koncepcji reelektryfikacji 
terenów wiejskich 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, operator sieci 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie w zakresie opracowania, wspierająca lub wykonawcza w 
partnerstwie w zakresie realizacji 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

23 Rozwój sieci dystrybucyjnej LNG na potrzeby 
zrównoważonego transportu regionalnego 

bd - 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, w szczególnych przypadkach możliwa wykonawcza w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne – pożądane do 
2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego 

[bd] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca i/lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

11. Propagowanie zrównoważonego „zielonego” budownictwa 
 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  

w Bydgoszczy i oddziałem w Toruniu pn. „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim” (2014-2015),   
zorganizowanego w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów 
dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego  

w województwie kujawsko-pomorskie”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 
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 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  
w Bydgoszczy i Oddziałem w Toruniu pn. „Architektura z Energią 2014”, zorganizowanego w ramach projektu 

pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby 
ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskie”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.sarp.bydgoszcz.pl/?p=4398]  

 Udział w 61. Konferencji naukowej pn. „Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”  
w Krynicy w dniach 20-25 września 2015 r. Organizatorem spotkania był UTP w Bydgoszczy, Komitet Inżynierii 
Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa.  
[Dep. Rozwoju Regionalnego, http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-
93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html]  

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
 

 
12. Wspieranie rozwoju sieci gazowych istotnych dla zaopatrywania województwa 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Opracowanie i realizacja regionalnej koncepcji 
rozwoju sieci gazowych 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, operator sieci 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie w zakresie opracowania, wspierająca lub wykonawcza w 
partnerstwie w zakresie realizacji 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR 

[Dep. Rozwoju Regionalnego - KPBPPiR] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, operator sieci 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca; możliwa partycypacja finansowa przy realizacji 
wybranych zadań 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

13. Poprawa jakości i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca i/lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
14. Rekultywacja oraz renaturyzacja jezior 

W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza i inicjująca  
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

15. Odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych, w tym nieistniejących i przekształconych  
W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. 
 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 

http://www.sarp.bydgoszcz.pl/?p=4398
http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html
http://www.materialybudowlane.info.pl/seminaria-targi-konferencje-leftmb-93/8263-61-konferencja-naukowa-krynica-2015.html
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Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca i/lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

16. Restytucja rodzimych gatunków grzybów, roślin i zwierząt 
W 2015 roku nie zaobserowano działań na rzecz realizacji kierunku. 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca i/lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 
17. Reintrodukcja i odtwarzanie populacji gatunków zwierząt łownych narażonych na wyginięcie 

W 2015 roku nie zaobserwowano działań na rzecz realizacji kierunku. 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: w zależności od rodzaju zadania: wykonawcza, inicjująca i/lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

18. Rozwój całościowego systemu selektywnego zbierania odpadów i recyklingu odpadów 
 Realizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą 

na lata 2018-2023, przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVI/434/12 
w dniu 24 września 2012 r. 

  

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

21 Budowa i 
modernizacja 
instalacji do 
przetwarzania 
odpadów 
komunalnych, w 
tym mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania 
odpadów i 
recyklingu 
odpadów 

zaawans. faza 
procesu 
inwestycyjnego  
(bd) 
 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył kolejne, 
wybudowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych, zgodnie z "Planem gospodarki odpadami województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-
2023". Są to następujące instalacje:                                                                                        
a) instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów 
„EKO-Wisła” Sp. z o.o. (w Sulnówku), Miejskie Wodociągi i 
Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu (w Zakurzewie), Zakład Usług 
Miejskich “ZUM” Sp. z o.o. w Chełmnie (w Osnowie),   
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. (w Bladowie), 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. (w Lipnie), 

b) instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu (w 
Zakurzewie), Zakład Usług Miejskich “ZUM” Sp. z o.o. w Chełmnie  (w 
Osnowie), Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. (w 
Bladowie), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. 
(w Lipnie), Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy (w Bydgoszczy), 

c) instalacje do składowania odpadów po procesie MBP i selektywnej 
zbiórce odpadów komunalnych: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. 
z o.o. w Grudziądzu (w Zakurzewie), NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. (w 
Wawrzynkach), Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. (w 
Bladowie), 

d) instalacje do termicznego przetwarzania odpadów:  Międzygminny 
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy (w Bydgoszczy). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca, w szczególnych przypadkach możliwa wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- wykonawcy zewnętrzni  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

[Dep. Środowiska] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

22 Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych w celach energetycznych 

bd bd 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

[bd] 

 
ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza i inicjująca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
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Cel strategiczny: Tożsamość i dziedzictwo 

 
1. Budowa tożsamości regionalnej województwa 
 Realizacja projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa 

kujawsko- pomorskiego – II edycja na lata 2013 – 2015”, którego głównym celem było dotarcie do szerokiej 
grupy mieszkańców województwa i przekazanie im wiedzy o regionie: jego historii, kulturze, etnografii, bowiem 
znajomość własnego województwa i małej ojczyzny jest fundamentem, w oparciu o który można budować 
poczucie identyfikacji z regionem, tożsamość regionalną oraz kształtować postawy w życiu obywatelskim 
lokalnej społeczności (zadanie dofinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013). W 2015 r.:  

  zorganizowano VII edycję wojewódzkiego konkursu im. gen. brg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli 
naszą historię", 

  zorganizowano V edycję konkursu "Bydgoski Plastyk Regionalnie", 
  zorganizowano warsztaty dla uczniów z zakresu edukacji regionalnej "Z historią i genealogią na co 

dzień"  
  zorganizowano V edycję Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, 
  zorganizowano V edycję konferencji naukowej i metodycznej pn. „Dzieje regionu kujawsko-

pomorskiego", 
 zrealizowano prace projektowe i redakcyjne związane z przygotowaniem insertu promującego 

przedsięwzięcia 
 administrowano portalem internetowym www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl.  

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
− W ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja, pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek Organizacyjnych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (2009-2015) zaplanowano utworzenie treści dydaktycznych do 
wykorzystania w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka w sprawie 
powołania zespołu ds. wspierania realizacji modułu „e-Edukacja” będącego częścią projektu powołano 
podzespół ds. regionalizmu, który opracował materiały będące elementami treści dydaktycznych do 
wykorzystania na tablicach interaktywnych w szkołach podstawowych w regionie kujawsko-pomorskim.  
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Przygotowanie przez konsorcjum firm, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, opracowania dot. tożsamości 
marki regionu kujawsko-pomorskiego wraz z programem działań marketingowych, zawierających podstawowe 
elelmenty systemu zarządzania marką, tj.: 

  dokumentu zawierającego założenia strategii marki regionu kujawsko-pomorskiego (synteza 
tożsamości marki, zdefiniowane korzyści oraz długookresowe wytyczne strategiczne dot. budowy 
marki) – założenia strategii marki regionu kujawsko-pomorskiego należy rozumieć jako zestaw 
wytycznych strategicznych, obejmujących w szczególności całościową syntezę tożsamości marki, na 
bazie których możliwe jest zaprojektowanie programu działań marketingowych służących budowie  
i promocji marki regionu, 

  dokumentu określającego program działań, związanych z kreacją i promocją marki regionu kujawsko-
pomorskiego do roku 2020, zawierający również kluczowe elementy systemu zarządzania marką. 
Niniejszy dokument zawiera m.in.: określenie celów strategicznych programu działań marketingowych 
wdrażających markę kujawsko-pomorskiego w perspektywie do roku 2020 oraz powiązanych z nimi 
celów operacyjnych na lata 2016-2017 (zadanie sfinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

1 Podjęcie działań na rzecz 
upowszechniania wiedzy 
o województwie wśród 
jego mieszkańców 

faza zaawansowana 
(bd) 
 
 

Całoroczna edukacja ekologiczna w postaci zajęć i warsztatów  
w sali dydaktycznej, na ścieżkach Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego – Akcje ekologiczne i konkursy przyrodnicze; 
„Szaleństwa Ekologiczne” – test wiedzy ekologicznej i orientacji 
w terenie; XV Edycja Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski ; Konkurs fotograficzny „Okiem przyrodnika na Brodnicki 
Park Krajobrazowy – z przewodnim tematem porostów jako 
wskaźnika oceny jakości powietrza” ; Zakup materiałów do 
celów promocyjnych podczas Jarmarku Ekologicznego 2015.; 
Organizacja konferencji z okazji 30-lecia Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego „Rola parków krajobrazowych w rozwoju 
regionalnym”; Realizacja programu edukacyjnego „Okiem 
przyrodnika na Brodnicki Park Krajobrazowy- warsztaty były 
ukierunkowane na pokazanie miejsc BPK wolnych od 
zanieczyszczeń” ; Organizacja 2-dniowego pleneru malarskiego 
pt. „Piękno przyrody pędzlem malowane”; Organizacja 
warsztatów dla najmłodszych szlakami Bajkowych Ścieżek 
Edukacyjnych; Organizacja prelekcji dot. źródeł 
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zanieczyszczania powietrza na terenie Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego; Realizacja programu edukacyjnego dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ogrodzie 
dydaktyczno-przyrodniczym oraz pasiece przy BPK. 
 
Przeprowadzenie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i 
młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-
przyrodniczej, realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby 
parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych 
województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Bliżej Natury” w 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie dla 3 000 
uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie, 
wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjno-
popularyzacyjnych (zadania dofinansowano ze środków 
WFOŚiGW). 
 
Organizacja Festiwalu Przyrody z okazji obchodów Dnia Ziemi,  
pn. „Z energią zmieńmy źródła", którego celem było:                                                                       
propagowanie walorów przyrodniczych i turystycznych 
Rezerwatu Biosfery Borów Tucholskich, wskazanie zagrożeń 
środowiska i możliwości jego ochrony, promocja stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych: wody, wiatru i słońca, 
poznanie podstawowych zasad postępowania z odpadami, 
praktyka segregacji śmieci, kształtowanie świadomości 
ekologicznej i odpowiedzialności za nasze najbliższe 
środowisko, wskazanie ekologicznego stylu życia sprzyjającego 
ochronie powietrza, promowanie zdrowego stylu życia i 
uprawiania turystyki kajakowej, pieszej itp. 
 
Realizacja projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do 
umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa 
kujawsko-pomorskiego – II edycja na lata 2013-2015”, 
opisanego w kierunku nr 1. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Brodnicki Park Krajobrazowy, Tucholski Park 
Krajobrazowy,Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji, Dep. Promocji, Sportu i Turystyki, Dep. Środowiska 

[Dep. Środowiska] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

5 Opracowanie zgodnych z 
podstawą programową 
materiałów z zakresu edukacji 
regionalnej dla przedszkoli, 
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z 
województwa kujawsko-
pomorskiego 

 bd 
 
 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

bd 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub/i inicjująca; wspierająca inne podmioty 
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Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 
  
 

2. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 
 Organizacja kampanii prmocyjnej i informacyjnej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony przyrody 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach której zrealizowano następujące działania: 
  organizacja konferencji regionalnych dla samorządów w 8 parkach krajobrazowych pn. „Marketing 

zasobów przyrodniczych na rzecz zrównoważonej turystyki”. Celem konferencji było kształtowanie  
postaw, budowanie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów 
środowiska naturalnego oraz pokazanie możliwości rozwoju turystyki aktywnej na obszarach objętych 
prawną ochroną przyrody oraz zarabiania na turystyce poprzez odpowiedzialne wykorzystanie 
potencjału środowiska naturalnego.   

  organizacja kampanii społecznej na terenie parków krajobrazowych  (pikniki edukacyjne i rowerowe 
rajdy promocyjne) 

  przeprowadzenie dwóch kampanii internetowych promujących nowe serwisy internetowe parków 
krajobrazowych oraz aplikacje telefoniczne z przewodnikami i mapami przyrodniczymi po parkach 
krajobrazowych oraz ofertę edukacji ekologicznej przygotowanej przez parki krajobrazowe (grupa 

docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego)   
  organizacja naklejkowego konkursu „Naklejka Lubię Tu Być”, którego celem była promocja 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zachęcenie mieszkańców do naklejania specjalnej 
naklejki „Kujawsko-Pomorskie Lubię Tu Być” na samochód, rower, wózek lub w innym miejscu oraz 
wykonania ciekawego zdjęcia, na którym będzie widoczna naklejka i umieszczenie go na portalu 
facebook poprzez aplikacje konkursową. 
(kampanię współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013) 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „HICAPS (historyczne 

parki podworskie)”, którego celem jest opracowanie międzynarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa 
kulturowego i potencjału parków historycznych, opracowanie lokalnych planów rewitalizacji, które zostaną 
zaadaptowane i zrealizowane przez poszczególnych partnerów projektu, przygotowanie raportu o zasobach 
kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa, organizacja szkoleń dla 
pracowników regionalnych instytucji kultury w zakresie standardów zarządzania zasobami kulturowymi, 
dokumentacji technicznej i modelowania dla planowanego do rewitalizacji obszaru pilotażowego. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „iMap (Poprawa 
zarządzania parkami archeologicznymi)”, którego celem jest opracowanie efektywnych metod  zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i historycznym przez instytucje kultury, komercjalizacja oferty turystycznej, 
wprowadzenie innowacyjnych form informacji i prezentacji zasobów kulturowych, dzięki wykorzystaniu technik 
ICT, jak również wykorzystując wiedzę zdobytą podczas trwania projektu od partnerów zagranicznych. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja Festiwalu Przyrody z okazji obchodów Dnia Ziemi, pn. „Z energią zmieńmy źródła", którego celem 
było: propagowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Rezerwatu Biosfery Borów Tucholskich, wskazanie 
zagrożeń środowiska i możliwości jego ochrony, promocja stosowania energii ze źródeł odnawialnych: wody, 
wiatru i słońca, poznanie podstawowych zasad postępowania z odpadami, praktyka segregacji śmieci, 
kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za nasze najbliższe środowisko, wskazanie 
ekologicznego stylu życia sprzyjającego ochronie powietrza, promowanie zdrowego stylu życia i uprawiania 
turystyki kajakowej, pieszej itp. 
[Dep. Środowiska] 

 Przeprowadzenie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-
przyrodniczej, realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych 
województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Bliżej Natury” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie dla 
3 000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz 
przygotowanie, wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjno-popularyzacyjnych. 
[Dep. Środowiska] 

 Podejmowanie przez Brodnicki Park Krajobrazowy działań związanych z zachowaniem i promocją dziedzictwa 
przyrodniczego regionu:  

  całoroczna edukacja ekologiczna w postaci zajęć i warsztatów w sali dydaktycznej i na ścieżkach BPK, 
  XV edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 
  konkurs fotograficzny „Okiem przyrodnika na Brodnicki Park Krajobrazowy, którego przewodnim 

tematem były porosty, jako wskaźnik oceny jakości powietrza, 
  organizacja konferencji z okazji 30-lecia Brodnickiego Parku Krajobrazowego pn. „Rola parków 

krajobrazowych w rozwoju regionalnym’, 
  realizacja programu edukacyjnego pn. „Okiem przyrodnika na Brodnicki Park Krajobrazowy” – 

warsztaty były ukierunkowane na pokazanie miejsc BPK wolnych od zanieczyszczeń, 
  organizacja 2-dniowego pleneru malarskiego pn. „Piękno przyrody pędzlem malowane”, 



Załącznik do Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. 

154 

 

  organizacja prelekcji dot. źródeł zanieczyszczania powietrza na terenie Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego, 

  organizacja warsztatów dla najmłodszych szlakami Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych, 
  realizacja programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ogrodzie 

dydaktyczno-przyrodniczym oraz pasiece przy BPK, 
  test wiedzy ekologicznej i orientacji w terenie pn. „Szaleństwa Ekologiczne”, 
  zakup materiałów do celów promocyjnych podczas Jarmarku Ekologicznego 2015. 

[Dep. Środowiska] 
 Promocja i rozwój szlaków kulturowych: Szlak Piastowski, szlak Św. Jakuba, szlak Kopernikański (zadanie 

sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (2014-2015) dotyczącej ochrony przyrody i dziedzictwa 
przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów. W ramach realizacji zadania w 2015 r. zorganizowano następujące kampanie:  

  kampania informacyjno-promocyjna realizowana w formie festynu skierowanego głownie do dzieci  
i młodzieży, 

  kampania informacyjno-promocyjna w formie bezpośredniej akcji społecznej skierowanej głownie do 
dzieci i młodzieży z opiekunami, 

  kampania w formie warsztatów informacyjno-promocyjnych skierowana do dzieci i młodzieży, 
  kampania informacyjno-promocyjna w formie otwartych warsztatów, spotkań informacyjno-

promocyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, 
  kampania informacyjno-promocyjna poprzez różne kanały dystrybucji informacji: telewizja, Internet  

(w tym portale społecznościowe), radio, prasa. 
(kampanię współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013) 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Realizacja kampanii promocyjnej i informacyjnej dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której odznaczono osoby oraz instytucje mające wkład  
w działalność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (zadanie współfinansowano ze środków RPO WK-P 
2007-2013). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Realizacja projektu pn. „Majówka z kulturą i sztuką” (w ramach programu Równe szanse. Program działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r., przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.), w ramach którego 12 placówek zorganizowało 70 różnego rodzaju 
wydarzeń kulturalnych. Realizacja zadania umożliwiła osobom niepełnosprawnym wraz z ich opiekunami 
nieodpłatne korzystanie z oferty kulturalnej przygotowanej przez głoszone do akcji muzea, kina, teatry, domy 
kultury i biblioteki przez cały miesiąc maj (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Realizacja projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.”,  
w ramach którego prowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  (zadanie zostało 
dofinansowane ze środków RPO WK-P 2007-2013). 

 Realizacja konkursu architektonicznego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem  
w Bydgoszczy i Oddziałem w Toruniu pn. „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim” (2014-2015),   
zorganizowanego w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów 
dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego  
w województwie kujawsko-pomorskim”. 
[Dep. Rozwoju Regionalnego] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „iMap (Poprawa 

zarządzania parkami archeologicznymi)”, którego celem jest opracowanie efektywnych metod  zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i historycznym przez instytucje kultury, komercjalizacja oferty turystycznej, 
wprowadzenie innowacyjnych form informacji i prezentacji zasobów kulturowych, dzięki wykorzystaniu technik 
ICT, jak również wykorzystując wiedzę zdobytą podczas trwania projektu od partnerów zagranicznych. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Organizacja wizyty uczestników Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, 
organizowanego przez Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika, w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 17 lipca 2015 roku. Celem wizyty była prezentacja walorów 
przyrodniczych, turystycznych, kulturalnych oraz edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, 
prezentacja osiągnięć polskiej samorządności, prezentacja struktury samorządu w województwie (zadanie 
dofinansowano z budżetu województwa).  
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Udział przedstawicieli władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 4 – 6 września 2015 
r. w IV edycji Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, którego celem jest prezentacja więzów partnerskich łączących 
Lwów i Obwód Lwowski z jego polskimi partnerami. Tegoroczna edycja festiwalu zbiegła się z ważnym dla 
Lwowa wydarzeniem kulturalnym i politycznym, tj. III Kongresem Kultury Partnerstwa Wschodniego. 
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Festiwalowi towarzyszyły stoiska promocyjne polskich samorządów, które zostały rozstawione na lwowskim 
rynku (zadanie sfinansowano z budżetu województwa).  

[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas Dni Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 20-22 listopada 
2015 r. (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Działania promujące dziedzictwo przyrodnicze regionu przez Nadgoplański Park Tysiąclecia: wydanie magazynu 
ekologicznego „Wiadomości znad Gopła”, informatora turystyczno-przyrodniczego, przewodnika „Ptaki Wodne 
Nadgopla”, widokówek, zakładek oraz planów lekcji oraz materiałów reklamowych z logo Nadgoplańskiego 
Parku Tysiąclecia w postaci koszulek, parasoli, długopisów, liniałów, smyczy, opasek odblaskowych oraz 
butonów. 
[Dep. Środowiska] 

 Realizacja projektu „Connecticut Connect – Bliżej tradycji, bliżej Polski” polegającego na przybliżeniu kultury 
narodowej Polski, Polonii zamieszkującej Stany Zjednoczone oraz podniesienie świadomości mieszkańców USA 
w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Regionu Pomorza i Kujaw oraz jego walorów 
turystycznych i przyrodniczych w dniach 17-29 września 2015 r. (zadanie dofinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

9 Utworzenie 
Muzeum Kina 
Niemego w Lipnie 

nie rozpoczęto 
realizacji  
(2017-2018) 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja 
kina oraz utworzenie muzeum kina niemego w Lipnie, ujętego w Strategii 
Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiot odpowiedzialny 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Lipno 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

11 Utworzenie 
Muzeum Jazdy 
Polskiej w 
Grudziądzu 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Trwa opracowywanie harmonogramu najważniejszych działań. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Grudziądz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

12 Utworzenie Muzeum 
Chleba w Spichlerzu w 
Grudziądzu 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Trwa opracowywanie harmonogramu najważniejszych działań. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Grudziądz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 
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[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

23 Rozbudowa Ośrodka 
Chopinowskiego w 
Szafarni 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Brak środków z budżetu województwa na realizację 
przedsięwzięcia. 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Ośrodek Chopinowski w Szafarni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

24 „Europejski Szlak 
Megalitów” – 
rozwój Parku 
Kulturowego 
Wietrzychowice 

faza projektowa 
(od 2014) 

W roku 2015 kontynuowano prace nad opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego Wietrzychowice. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy – Instytucja Zarządzająca 
Parkiem prowadziła na bieżąco znaczące prace: porządkuje obszar Parku 
oraz podejmowała działania promocyjne m.in. organizując imprezy 
popularyzujące (Festyn archeologiczny – Wehikuł czasu) oraz konferencje i 
sesje naukowe. Kontynuowano badania archeologiczne. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Izbica Kujawska i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

34 Wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji 
Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, 
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO 

faza projektowa 
(bd) 

Przygotowano projekt "Toruńska Starówka - 
ochrona i konserwacja dziedzictwa 
kulturowego UNESCO – II etap" ujęty w 
Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Trwają prace nad studium wykonalności 
projektu.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: rola samorządu województwa polegać będzie na wspieraniu działań samorządu 
lokalnego i innych podmiotów – ew. realizacji niektórych działań adekwatnie do kompetencji 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

36 Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego 
Twierdzy Toruń 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Przedsięwzięcie znajduje się w fazie 
koncepcyjnej.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
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a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

37 Kontynuacja adaptacji historycznej 
fabryki Weesego na cele „Muzeum 
Toruńskiego Piernika” jako Oddziału 
Muzeum Okręgowego w Toruniu 

zaawans. faza procesu 
inwestycyjnego  
 

Zadanie zakłada: 
a) przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń i 

wykonanie nowej wystawy stałej przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technik 
multimedialnych w Domu Kopernika (ul. 
Kopernika 15-17) – zakończono prace przy 
scenariuszu wystawy oraz rozstrzygnięto 
konkurs na wykonanie koncepcji plastycznej 
– przewidywany termin zakończenia prac 
2016; 

b) modernizację wystawy stałej i zakup 
trwałego wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej i edukacyjnej w 
Muzeum Toruńskiego Piernika – zakończono 
prace przy projekcie koncepcyjnym z 
elementami wykonawczymi – przewidywany 
termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych 
2016 r. 

  
Zadania zostały wpisane w projekt pn. 
„Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja 
dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap" 
ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Muzeum Okręgowe w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

2 Rozwój projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej 

zrealizowano  
(2009-2015)  
 

W ramach  projektu „e-Usługi-e-Organizacja 
– pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych” moduł e-Kultura  
w roku 2015 w znaczący sposób doposażono 
w odpowiedni  sprzęt informatyczny i 
digitalizacyjny podmioty uczestniczące w 
projekcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego (Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu – koordynator projektu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Biblioteka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - 
Książnica Kopernikańska w Toruniu, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, Centrum Kultury Dwór 
Artusa w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Teatr Baj Pomorski w Toruniu, Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w 
Bydgoszczy, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego 
Łyskowskiego w Brodnicy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
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- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji, Dep. Informatyzacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

3 Rozbudowa gmachu Książnicy 
Kopernikańskiej w Toruniu z instalacją 
służącą do odkwaszania papieru 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przedsięwzięcie w fazie koncepcyjnej. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy 
prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub/i inicjująca; wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
 

3. Wsparcie działań ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginących zawodów, cudów 
architektury, przyrody, powstających drobnych kolekcji, zbiorów muzealnych i skansenów, 
będących częścią środowiska kulturowego województwa 

 Organizacja po raz piętnasty konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, unikalnej w kraju inicjatywy 
wspierania twórców ludowych przez województwo we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu oraz 
Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgosko-Toruńskim i Kujawskim. Zadanie to stanowi 
podstawowy instrument opieki województwa nad twórczością ludową, który oprócz wymiaru materialnego ma 

na celu motywację  twórców  do systematycznej działalności twórczej i społecznej na rzecz swych środowisk.  
W roku 2015 r. nagrody przyznano łącznie 128 twórcom, w tym 6 twórcom za całokształt działalności (zadanie 
sfinansowano ze środków budżetu województwa). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Wspieranie działań samorządowych muzeów w zakresie działań promujących tradycyjne kultury wiejskie, rozwój 
kolekcji oraz rozwój parków etnograficznych. Zakres realizowanego zadania obejmował: finansowanie 
działalności podmiotowej dwóch wojewódzkich muzeów,  przeznaczając  na ten cel łącznie ponad 7,6 mln zł 
oraz finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez muzea tj. tworzonego w gminie Wielka 
Nieszawka Olęderskiego Parku  Etnograficznego i odbudowy dworu rodziny Orpiszewskich w Kłóbce, będącego 
elementem Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficzne przeznaczając na ten cel ponad 3,6 mln zł (zadanie 
sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

  

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

7 Utworzenie 
Muzeum Ziemi 
Kujawsko-
Pomorskiej  w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji  
(bd) 

Nie podjęto działań – zadanie nie figuruje w planach Miasta Bydgoszczy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

8 Utworzenie Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego w Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji  
(bd) 

Nie podjęto działań – zadanie nie znajduje się w planach 
Miasta Bydgoszczy. 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

10 Utworzenie Muzeum Wojny 
Polsko-Sowieckiej 1920 roku we 
Włocławku 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: w zależności od formuły przedsięwzięcia – wykonawcza, wykonawcza w partnerstwie 
lub inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

13 Utworzenie 
Muzeum Wsi 
Dobrzyńskiej w 
gminie Brzuze 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Tworzona jest Gminna Kolekcja Dóbr Kultury. Zaplanowano następujący 
harmonogram działań na lata 2015-2020: 
2015-2022 – uzupełnianie zbiorów;  
2017-2022 – konserwacja i odnowienie zbiorów; 
2018-2022 – przystosowanie obiektów; 
2018-2022 – udostępnienie zbiorów. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Brzuze 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

14 Utworzenie Muzeum 
Ziemiaństwa w Nawrze 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Nie podjęto działań – obiekt  znajduje się w rękach prywatnych.  

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiotu odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

15 Utworzenie Muzeum 
Portu na Wiśle w 
Toruniu 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Projekt w fazie koncepcyjnej. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

16 Rozwój Muzeum 
Wodociągów w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Trwają prace koncepcyjne nad rozszerzeniem zakresu zrealizowanego 
w 2012 projektu pn. „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie 
zabytkowych obiektów sali pomp i wieży ciśnień". Przystąpienie do 
prac projektowych, obejmujących renowację zabytkowego budynku 
(Pałacyku, w którym aktualnie znajdują się jeszcze działy 
administracyjne spółki) i przeznaczanie go na cele wystawiennicze 
planowane jest na rok 2016. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

17 Rozwój Muzeum 
Techniki i Inżynierii 
Komunalnej Torunia 

faza projektowa 
(od 2014) 

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku przy ul. Św. Józefa 
47-49. Przewiduje się, że decyzja zostanie wydana do końca 2015 r. 
Trwają czynności odbiorowe dokumentacji projektowej.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

18 Budowa nowego gmachu 
głównego Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku 

faza projektowa 
(bd) 

Muzeum, dla którego Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni 
funkcję organizatora, pozyskało działkę na ten cel od gminy 
Miasta Włocławek oraz uzyskało warunki konserwatorskie dla jej 
zabudowy.  
W latach 2014-2015 nie podjęto dalszych działań w sprawie 
realizacji projektu. Organizator muzeum nie zabezpieczył na ten 
cel środków finansowych. Środki takie nie zostały również 
zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
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a) bezpośrednio: 
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

19 Realizacja muzeum – 
interaktywnego centrum 
edukacji historycznej i 
regionalnej w Kruszwicy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

- 
 
 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie lub wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Urząd Miasta Kruszwicy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

20 Rewitalizacja, adaptacja i 
rozbudowa gmachu głównego 
Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

faza uzgadniania 
dokumentacji 
 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Remont 
konserwatorski i rozbudowa gmachu głównego Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.  
Opracowany został harmonogram i preliminarz kosztów 
zadania (inwestycję oszacowano na 21 mln zł). Wykonano i 
uzgodniono projekt budowlany. Zadanie zostało podzielone 
na dwa etapy: 
I etap – remont, przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą 
użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o 
funkcji wystawienniczej – uzyskano decyzję zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie 
robót;  
II etap – rozbudowa istniejącego obiektu (100% działki) 
wraz z rozbiórką trafostacji i infrastrukturą techniczną – 
została złożona dokumentacja celem uzyskania pozwolenia.  
Opracowywane jest studium wykonalności dla ww. 
inwestycji. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

21 Realizacja projektu badań archeologiczno-architektonicznych w 
miejscu dawnego grodziska i zamku w Bydgoszczy, 
zakończonych organizacją rezerwatu archeologicznego z 
pawilonem muzealnym 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Zadanie nie znajduje się w 
planach Miasta Bydgoszczy. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiot odpowiedzialny 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
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Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

22 Rozbudowa 
Kujawsko-
Dobrzyńskiego 
Parku 
Etnograficznego 
w Kłóbce 

zrealizowano 
(2010-2015) 

W ramach zadania zrealizowano projekt inwestycyjny pn. „Odbudowa dworu 
w Kłóbce”, w znaczący sposób wzbogacający infrastrukturę Kujawsko-
Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. Odbudowany dwór rodziny 
Orpiszewskich jako nowy obiekt muzealny został udostępniony zwiedzającym 
29.05.2015 r. Do końca 2015 r. zakończono prace przy zabytkowym parku 
dworskim. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, inwestorzy 
prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub/i inicjująca; wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 
 

4. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
 Zapewnienie znaczących środków finansowych na działalność 15 wojewódzkich instytucji kultury oraz 

1 współprowadzonej z gminą Miasta Toruń, dla których samorząd województwa pełni rolę organizatora lub 
współorganizatora. Dofinansowano również znaczące przedsięwzięcia artystyczne, realizowane przez 
organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert oraz udzielono pomocy finansowej gminom na 
realizację przedsięwzięć kulturalnych wpisujących się w Strategię. W 2015 r. na bieżące utrzymanie instytucji 
przeznaczono 65,7 mln zł, na poprawę infrastruktury 8,6 mln zł oraz na wsparcie działań merytorycznych ponad 
572 tys. zł. 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Dofinansowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach oraz promowanie uniwersalnych rozwiązań 
w zakresie dostępności (w ramach realizacji programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych do 2020 r.”) (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „HICAPS (historyczne 
parki podworskie), którego celem jest opracowanie międzynarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa 
kulturowego i potencjału parków historycznych, opracowanie lokalnych planów rewitalizacji, które zostaną 
zaadaptowane i zrealizowane przez poszczególnych partnerów projektu, przygotowanie raportu o zasobach 
kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa, organizacja szkoleń dla 
pracowników regionalnych instytucji kultury w zakresie standardów zarządzania zasobami kulturowymi, 
dokumentacji technicznej i modelowania dla planowanego do rewitalizacji obszaru pilotażowego. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Aplikowanie o środki Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu pn. „iMap (Poprawa 
zarządzania parkami archeologicznymi)”, którego celem jest opracowanie efektywnych metod  zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i historycznym przez instytucje kultury, komercjalizacja oferty turystycznej, 
wprowadzenie innowacyjnych form informacji i prezentacji zasobów kulturowych, dzięki wykorzystaniu technik 
ICT, jak również wykorzystując wiedzę zdobytą podczas trwania projektu od partnerów zagranicznych. 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Udział Orkiestry Dętej OSP, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie,  
w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Rasteder International Music Festival, European Open 
Championship” w dniach 26-28 czerwca 2015 r. (zadanie dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Realizacja projektu „Connecticut Connect – Bliżej tradycji, bliżej Polski” polegającego na przybliżeniu kultury 
narodowej Polski, Polonii zamieszkującej Stany Zjednoczone oraz podniesienie świadomości mieszkańców USA 
w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Regionu Pomorza i Kujaw oraz jego walorów 
turystycznych i przyrodniczych w dniach 17-29 września 2015 r. (zadanie dofinansowano z budżetu 
województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 
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 Organizacja przez województwo kujawsko-pomorskie i ambasadę RP w Tokio VI polsko-japońskiej wymiany 
kulturalnej, polegającej na udziale uzdolnionej wiolonczelistki z Kujaw i Pomorza w cyklu koncertów w japonii, w 

dniach 2-9 listopada 2015 r. (zadanie sfinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 Promocja województwa podczas cyklu koncertów zespołu dziecięcego „Wiolinki” w Rzymie, udział  
w Inauguracji Roku Miłosierdzia Bożego w Watykanie w dniach 7-10 grudnia 2015 r. Organizatorem zadania 
było Stowarzyszenie VIA NATURA, współorganizatorem – województwo kujawsko-pomorskie (zadanie 
dofinansowano z budżetu województwa). 
[Dep. Współpracy Międzynarodowej] 

 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

25 Powołanie 
Regionalnego 
Centrum 
Zarządzania 
Informacją o 
Kulturze 

faza 
zaawansowana 
(2009-2015) 

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest utworzenie w ramach kończącego 
się w roku 2015 projektu „e-Usługi-e-Organizacja – pakiet rozwiązań 
informatycznych dla jednostek organizacyjnych (moduł e-Kultura)”  
internetowej platformy pn. Kultura w zasięgu (www.kulturawzasiegu.pl), 
która pozwoli na informowanie mieszkańców – nie tylko naszego regionu – o 
wszelkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kujawsko-
pomorskim, o nowych inicjatywach w tej dziedzinie, na  prezentację zasobów 
kultury (muzea, biblioteki, teatry, etc.) oraz osób współtworzących kulturę. 
Nowy portal ma być również źródłem informacji, a także sposobem promocji 
regionu. Oficjalnymi Partnerami programu e-Kultura, którego częścią jest 
nowy portal, są placówki kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. Do 
współpracy w ramach portalu zaproszono również inne placówki, by  
poszerzyć, uzupełnić prezentację kulturalnego oblicza regionu.  
Portal www.kulturawzasiegu.pl uruchomiony zostanie 11 stycznia 2016 roku. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020  
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

26 Wykreowanie 
flagowych 
wydarzeń 
kulturalnych 
regionu 

działania ciągłe W 2015 r. zorganizowano następujące imprezy: Bydgoski Festiwal Operowy, 
Bydgoski Festiwal Muzyczny i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. 
Chopina dla Dzieci i Młodzieży.  
Planowane jest promowanie flagowych wydarzeń kulturalnych za pomocą 
portalu www.kulturawzasiegu.pl, którego uruchomienie planowane jest na 
11 stycznia 2016 r. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub/i inicjująca, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

6 Rozbudowa i remont gmachu 
Filharmonii Pomorskiej w 
Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Projekt w fazie koncepcyjnej. W planie budżetu 
województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 
zaplanowano środki w wysokości 100 000  na organizację 
konkursu architektonicznego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 

http://www.kulturawzasiegu.pl/
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a) bezpośrednio: 
- Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

27 Budowa wielofunkcyjnego obiektu (łączącego 
funkcje kultury, wystawiennicze, konferencyjne i 
dydaktyczne) na Placu Teatralnym w Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji (bd) 

Opracowano koncepcję (odbiór 
dokumentu 31.03.2014 r.). Decyzja o 
dalszej kontynuacji zadania zostanie 
podjęta z chwilą pojawienia się 
możliwości uzyskania dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych.    

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

28 Utworzenie Teatru Kameralnego w 
Bydgoszczy 

faza projektowa Zadanie, ujęte w projekcie budżetu Miasta Bydgoszczy 
na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2016-2043, obejmuje rewaloryzację, przebudowę i 
rozbudowę Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-
16.  
Opracowano i uzyskano pozwolenia na rozbiórkę 
budynku pomocniczego, przeprowadzono badania 
archeologiczne, opracowano inwentaryzację 
ornitologiczną, ekspertyzy techniczne budynków, opinie 
nt. wartości zabytkowej. 
W 2016 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-
kosztorysowa oraz rozbiórka budynków. Zakończenie 
zadania planowane na rok 2018.   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

29 Rozbudowa i modernizacja 
Teatru Polskiego w 
Bydgoszczy 

faza projektowa Teatr Polski w Bydgoszczy 24.11.2015 r. podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy budynku (w tym jego instalacji i 
urządzeń) przy al. Mickiewicza 2 wraz inwentaryzacją 
architektoniczno-budowlaną i oceną stanu technicznego 
budynku, jego instalacji i urządzeń. Dokumentacja winna zostać 
wykonana do lipca 2016r.Ponadto w 2016 r. zakłada się 
wykonanie studium wykonalności dla planowanego 
przedsięwzięcia. Dokumenty zostaną sfinansowane z budżetu 
Miasta Bydgoszczy, które na ten cel przeznaczyło kwotę 550.200 
zł   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny  
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
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a) bezpośrednio: 
- Teatr Polski w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

4 Modernizacja i rozbudowa gmachu 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bydgoszczy 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

W oparciu o założenia tego zadania opracowano 
projekt pn. „Droga do Nowoczesności” – remont 
kapitalny i rozbudowa kompleksu budynków 
biblioteki głównej oraz modernizacja 
infrastruktury osiedlowych filii Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w 
Bydgoszczy. Przygotowywany jest wniosek o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Oś VIII Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów 
Kultury. Szacunkowy koszt całkowity: 23,6 mln 
zł.  Zadanie wpisane do Strategii Rozwoju 
Bydgoszczy do 2030 roku. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr 
Nazwa 
przedsięwzięcia 

Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

32 Rozwój Teatru 
Muzycznego w 
Toruniu 

nie rozpoczęto 
realizacji 
(bd) 

Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania „Remont Pałacu 
Dąmbskich" w ramach projektu partnerskiego, realizowanego przez 
Gminę Miasta Toruń „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja 
dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap". 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

30 Budowa sali widowiskowej we Włocławku bd bd   

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: wskazanie podmiotów odpowiedzialnych oraz roli samorządu województwa – wymaga 
doprecyzowania i będzie określone na późniejszym etapie. 
Rola samorządu województwa może być – w zależności od formuły przedsięwzięcia: wykonawcza, wykonawcza w 
partnerstwie lub inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
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Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

31 Budowa sali widowiskowej w 
Grudziądzu łącząca funkcje 
targowo-wystawiennicze i 
sportowo-widowiskowe 

bd 
 

bd 

ZAŁOŻENIA: 
Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych oraz roli samorządu województwa – wymaga doprecyzowania i będzie 
określone na późniejszym etapie  
Rola samorządu województwa może być – w zależności od formuły przedsięwzięcia: wykonawcza, wykonawcza w 
partnerstwie lub inicjująca i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji, Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

35 Wzmocnienie instytucjonalne i 
rozwój nowych funkcji centrum 
kulturowo-kongresowego na 
Jordankach w Toruniu 

faza początkowa  
(od 2015) 

Zrealizowano projekt pn. Zagospodarowanie 
terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe w 
ramach Programu Operacyjnego znajdującego  się 
na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013: Priorytet 3. „Rozwój infrastruktury 
społecznej” Działanie 3.3. „Rozwój infrastruktury 
kultury”. Całkowita wartość projektu – 
224.769.739,24 zł: W ramach projektu powstała 
wielofunkcyjna sala na 883 widzów, sala 
kameralna na 306 widzów, sale prób dla chóru i 
orkiestry, garderoby, bufet, salonik 
reprezentacyjny, pokoje gościnne, parking 
podziemny. Budowa sali koncertowej przyczyni się 
do wzmocnienia instytucjonalnego w sferze 
infrastruktury kulturalnej. Oficjalne otwarcie 
obiektu nastąpiło w dniu 12 grudnia 2015 r. 
Centrum będzie siedzibą Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej oraz będzie pełniło  m.in. rolę sceny 
głównej Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego. 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Biuro Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Sp. z.o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji 

[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Edukacji] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza i wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

  
5. Promocja marki województwa 
 Realizacja projektów promujących województwo w ramach działania 5.5 RPO WK-P 2007-2013: 

  promocja marki województwa w liniach lotniczych (banery reklamowe na podstronach www 
przewoźnika, grafika na kadłubie w formie napisu i grafiki promującej, potwierdzenia rezerwacji 
wysyłanych do klientów, zapowiedzi pokładowe, magazyn pokładowy przewoźnika, reklama na 
pokładach samolotu), 

  promocja marki województwa podczas eventów promocyjnych – poprzez smaki regionalne (udział 

województwa w wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie; Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. 
Marcina), 
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   Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu, 
   promocja marki województwa poprze projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne 

(promocja podczas festiwalów: Jazz Od Nowa Festiwal, Klamra, Etniczny zawrót głowy 2015, Majowy 
Bumm Poetycki 2015), 

  promocja marki województwa poprzez produkcje telewizyjne (projekt medialny realizowany z TV 
Toruń; projekt muzyczny „Gram o Wszystko”; promocja podczas Festiwalu Chleba i Soli; organizacja 
koncertu „Nie ma jak u Mamy”; promocja podczas Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”; 
promocja podczas Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICA AD ASTRA; 
promocja w ramach „Mistrzostw Świata w przechodzeniu przez rzekę - Bydgoszcz 2015"; promocja 
podczas Lulu Festiwal; promocja podczas koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA”), 

  promocja marki województwa poprzez imprezy cykliczne (promocja marki województwa kujawsko-
pomorskiego podczas imprez międzynarodowych, w tym wizyty studyjne na Ukrainie, Litwie, Słowacji, 
we Francji, Niemczech,  w Polsce (I Międzynarodowy Kongres Azjatycki i Światowa Konferencja 
Gospodarcza Polonii); program publicystyczny „Mamy to!”; udział w 21. Internationale Meeting 2CV 
Friends Toruń-Polska2015; organizacja Forum Astronomii; program „Dzieci w województwie Kujawsko-
Pomorskim”; program Made in Poland; Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”; program „Poznaję Kujawsko-
Pomorskie”; program „Poznaj swój region i jego smaki”), 

  promocja marki województwa w latach 2014-2015 (organizacja  markowych wydarzeń kulturalnych 
realizujących cele strategii UE dla regionów Morza Bałtyckiego; cykl imprez promujących produkt 
regionalny podczas imprez masowych; Święto Województwa 2015; Festiwal Młodych Naukowców; 
organizacja imprez związanych z wstąpieniem Polski do NATO; cykl programów promujących walory 
turystyczno-przyrodnicze Województwa Kujawsko- Pomorskiego; promocja WK-P podczas imprez 
sportowych; wykonanie albumu fotograficznego; konkurs „Razem dla wsi”), 

(zadanie współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013). 
[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 Kontynuacja realizacji projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej 
regionu w latach 2014-2015”, którego celem było propagowanie spuścizny kompozytora oraz podkreślanie 
związków Chopina i jego twórczości z województwem kujawsko-pomorskim.  W ramach projektu w 2015 r. 
zrealizowano 7 koncertów, w tym koncerty w europejskich miejscowościach związanych z tradycją chopinowską. 
Ponadto rozstrzygnięto konkurs na scenariusz oraz prezentację spektaklu edukacyjnego promującego twórczość 
kompozytora oraz jego związki z regionem oraz zorganizowano Zjazd Zarządu Federacji Towarzystw 
Chopinowskich (zadanie współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013). 
[Dep. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji] 

 Udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą (targi, fora, konferencji, misje 
gospodarcze).   
[Dep. Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji] 

− Organizacja warsztatów i konferencji pn. „Marketing zasobów przyrodniczych na rzecz zrównoważonej turystyki” 
w Brodnickm Parku Krajobrazowym i Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. 
[Dep. Środowiska] 

 Realizacja projektu „Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 

2014-2015”. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:  

  organizacja wydarzenia promocyjnego – inauguracja sezonu turystycznego w 2015 (piknik promocyjny  
z udziałem wystawców z całego województwa). W ramach wydarzenia odbyły się eventy promocyjne 
min. zlot turystyczny wraz z inaugurującą to wydarzenie akcją dni otwartych w muzeach podczas 
Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (luty 2015 r.). Podmiot bezpośrednio realizujący 
zadanie: Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 

  organizacja produktowych kampanii promocyjnych (promocja lokalnych produktów turystycznych  

i marki województwa kujawsko-pomorskiego oraz wzmocnienie znajomości najważniejszych destynacji 
turystycznych regionu). Kampanie organizowane były na terenie całego województwa przez Lokalne 
Organizacje Turystyczne (m.in. Bydgoską Organizację Turystyczną, Toruńską Lokalną Organizację 
Turystyczną, LOT Kociewie, LGD Bory Tucholskie, LOT Inowrocław). Promowane były poszczególne 
linie produktowe (turystyka kulturowa: Bydgoszcz i okolice, Toruń i okolice,  Włocławek, Ziemia 
Dobrzyńska i okolice, Golub- Dobrzyń i okolice oraz Pałuki; aktywny wypoczynek: Bory Tucholskie, 
Kociewie; uzdrowiska: Ciechocinek i Inowrocław).  

  organizacja cyklu kampanii promocyjnych (PR i media społecznościowe): opracowanie koncepcji grafik 
oraz draftu scenariuszy dla cyklu filmów stanowiących narzędzia promocyjne w ramach realizowanej 
kampanii, zbudowanie w grze Minecraft mapy województwa (rzeki i odwzorowanie terenu) z 15 
atrakcjami turystycznymi (m.in.: całą osadą w Biskupinie, zamkami itp.). W budowanie mapy i nadzór 
merytoryczny nad projektem zaangażowana była Katedra dziennikarstwa, Nowych Mediów  
i Komunikacji Społecznej UKW w Bydgoszczy. 

  organizacja cyklu działań promocyjnych w ramach stoiska narodowego Polskiej Organizacji 
Turystycznej na Targach ITB w Berlinie w dniach 4 – 8 marzec 2015 r. Koordynację nad prezentacją 
województwa kujawsko-pomorskiego przejęła Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, która 
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wydała dedykowany katalog ofertowy adresowany do niemieckiego turysty, zawierający propozycje 
spędzania wolnego czasu w regionie.  

  udział w targach IMEX we Frankfurcie w dniu 20 maja 2015 r., które miały na celu promowanie usług 
convention, czyli przemysłu spotkań. Podmiotem bezpośrednio realizującym przedsięwzięcie tj. wyjazd 
na targi była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, której zadaniem było wsparcie oferty 
głównych miast regionu Bydgoszczy i Torunia. Uczestnicy targów otrzymali specjalny pakiet 
promocyjny „Come for sweet memories” (słodki przedsmak wizyty w naszym regionie tj. toruńskie 
katarzynki oraz praliny „od Sowy”) oraz vouchery pobytowe ufundowane przez oba miasta.  

  organizacja kampanii promocyjnej „Paszport turystyczny” 2015 r. zachęcająca do odwiedzenia 16 
atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie. (http://www.paszport.com.pl/miejsca-i-znizki) 

  organizacja wizyt studyjnych dla mediów – dziennikarzy z ościennych województw i youtuberów  
(8 ekip), których celelm było pokazanie i wypromowanie atrakcji turystycznych województwa 
kujawsko-pomorskiego.  
(projekt współfinansowano ze środków RPO WK-P 2007-2013, działanie 5.5.) 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 

 

Nr Nazwa przedsięwzięcia 
Etap 
(rok rozpoczęcia  
i zakończenia) 

Opis podjętych prac 

33 Podjęcie działań na rzecz 
budowy marki regionalnej 
województwa kujawsko-
pomorskiego 

faza początkowa 
(2015) 

Przygotowanie przez konsorcjum firm, na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego opracowania dot. tożsamości 
marki regionu kujawsko-pomorskiego wraz z programem 
działań marketingowych zawierających podstawowe 
elementy systemu zarządzania marką, tj.  
- dokumentu zawierającego założenia strategii marki 
regionu kujawsko-pomorskiego (synteza tożsamości 
marki, zdefiniowane korzyści oraz długookresowe 
wytyczne strategiczne dot. budowy marki) – założenia 
strategii marki regionu kujawsko-pomorskiego należy 
rozumieć jako zestaw wytycznych strategicznych, 
obejmujących w szczególności całościową syntezę 
tożsamości marki, na bazie których możliwe jest 
zaprojektowanie programu działań marketingowych 
służących budowie i promocji marki regionu, 
- dokumentu określającego program działań związanych 
z kreacją i promocją marki regionu kujawsko-
pomorskiego do roku 2020, zawierający również 
kluczowe elementy systemu zarządzania marką. 
Niniejszy dokument zawiera m.in.: określenie celów 
strategicznych programu działań marketingowych 
wdrażających markę kujawsko-pomorskiego w 
perspektywie do roku 2020 oraz powiązanych z nimi 
celów operacyjnych na lata 2016-2017 (zadanie 
sfinansowano z RPO WK-P 2007-2013). 

ZAŁOŻENIA: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
REALIZACJA: 
a) bezpośrednio: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Sportu i Turystyki 

[Dep. Promocji, Sportu i Turystyki] 
 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI KIERUNKU: 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza i wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

 

http://www.paszport.com.pl/miejsca-i-znizki

