
 

 

Gdańsk, 25 listopada 2019 r. 

DIF-DW.043.2.2.2019 

EOD: 58646/11/2019 

 

 wg rozdzielnika 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego przystąpili do prac nad dokumentem pn.: „Diagnoza stanu  
i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”.  

Opracowanie obejmuje szeroki zakres przedmiotowo-przestrzenny. W kręgu zainteresowań 

znajdują się istotne dla rozwoju turystyki wodnej: akweny (jeziora, morze, rzeki, kanały), obiekty 

(przystań jachtowa, przystań kajakowa, miejsca do kąpieli itd.) oraz szczególne atrakcje turystyczne.  

Mając na uwadze poprawę dostępności ww. akwenów, zróżnicowanie form ich użytkowania  

oraz podniesienie poziomu zagospodarowania turystycznego regionu (sieciowy produkt turystyczny), 

wyznaczonym przez nas celem opracowania jest określenie strategicznych kierunków i obszarów 

rozwoju turystyki wodnej w województwie oraz działań zmierzających do rozbudowy/uzupełnienia  

już istniejącej bazy dla tej formy turystyki, w tym obiektów powstałych w ramach dotychczasowych 

przedsięwzięć strategicznych województwa 2020: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”; „Pętla Żuławska  
- rozwój turystyki wodnej. Etap I”; „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętla Żuławska  
i Zatoka Gdańska”. 

W związku z rozpoczętymi pracami nad dokumentem zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o przekazanie danych dotyczących obecnego stanu turystyki wodnej na terenie Państwa regionu, 

planowanych inwestycji oraz potencjalnych działań inwestycyjnych w perspektywie do roku 2030. 

Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowych, które rozpoczynają cykl prac 

związanych z tematem rozwoju turystyki wodnej. Głównym celem spotkań jest omówienie sposobu 

przekazywania danych. Zaplanowano pięć spotkań, które odbędą się w dniach 3-11 grudnia 2019 r. 
w Słupsku, Gdańsku, Pucku, Swornegaciach oraz Kościerzynie. Agendę spotkań stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego pisma.  

Pozostawiamy Państwu wybór dogodnego miejsca i terminu szkolenia. Zgłoszeń należy dokonywać za 
pomocą formularza (załącznik nr 2), w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., drogą e-mail na adres: 

k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu 

decyduje kolejność zgłoszeń. W odpowiedzi otrzymacie Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem 

uczestnictwa. Osoby niezakwalifikowane, również drogą e-mail, otrzymają dostęp do ankiety właściwej. 

Na szkolenie należy zabrać sprzęt np. laptop lub inne urządzenie mobilne z możliwością połączenia  

z udostępnioną w budynku siecią bezprzewodową. Dane, o które wnioskujemy, należy przekazywać za 

pomocą ankiety internetowej pn. „Turystyka wodna – Stan/ Plany/ Perspektywy”. Uwaga! Dostęp do 

ankiety właściwej otrzymają Państwo podczas grudniowych spotkań wraz z instruktażem jej 

wypełniania. W związku z powyższym uważamy, że obecność na szkoleniu usprawni Państwu pracę.  

Na tym etapie udostępniamy link do ankiety testowej: https://pbpr.pomorskie.eu/turystyka_wodna. 

Zebrane dane pozwolą na utworzenie bazy danych o regionie, ponadto będą miały istotny wpływ na 

wybór kierunków wsparcia turystyki wodnej w kolejnym okresie programowania rozwoju województwa 
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pomorskiego. Termin wprowadzania danych wyznacza się na 21 dni kalendarzowych, licząc od daty 

wybranego szkolenia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Zaproszenie do udziału w spotkaniach szkoleniowych kierowane jest do pracowników jednostek 

samorządowych oraz osób i podmiotów zainteresowanych tematyką turystyki wodnej w regionie.  

W związku z powyższym będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji o spotkaniach oraz  

o możliwości uczestnictwa.  

Osobą kontaktową w przedmiotowej sprawie ze strony PBPR jest Kamila Wiewiórska (tel.: 59 843 10 60, 

e-mail: k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl). 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 Mieczysław Struk 

 Marszałek Województwa Pomorskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Agenda spotkań szkoleniowych 

2. Formularz zgłoszeniowy 

 

Otrzymują: 

1. adresaci wg rozdzielnika 

2. PBPR do wiadomości 

3. Urząd Marszałkowski Departament Infrastruktury a/a 
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Załącznik nr 1 

 

Agenda spotkań szkoleniowych 

 

Temat: „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie 

pomorskim 2030” 

 

Organizator: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

 

Obszar tematyczny:  

1. Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć strategicznych województwa 

pomorskiego 2020 w ramach turystyki wodnej. 

2. Omówienie celu przedmiotowego opracowania: 

− Etap I: zdiagnozowanie stanu turystyki wodnej w regionie,  

− Etap II: określenie obszarów rozwoju oraz działań zmierzających do 
rozbudowy/uzupełnienia już istniejącej bazy turystyki wodnej. 

3. Zaprezentowanie ankiety internetowej pn. „Turystyka wodna – Stan/ Plany/  

Perspektywy” – jako narzędzia do zbierania danych. Omówienie jej 

funkcjonalności i sposobu wprowadzania danych. 

4. Ćwiczenia praktyczne dla uczestników. 

Terminy: 

 

 

 

 

Spotkanie I - Słupsk

Miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Parter, Sala Edukacyjna
Ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Termin: Data: 03.12.2019 r. 
Godzina: 11.00 – 13.00

Maks. l. 
uczestników: 50 osób

Spotkanie II - Gdańsk

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Sala Niebo Polskie
ul.  Augustyńskiego  1
80-156 Gdańsk

Termin: Data: 04.12.2019 r. 
Godzina: 10.00 – 12.00

Maks. l. 
uczestników: 60 osób



 

 

 

 

 

 

 
 

Spotkanie III - Puck

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku 
ul. Lipowa 3c
84-100 Puck

Termin: Data: 05.12.2019 r. 
Godzina: 10.00 – 12.00

Maks. l. 
uczestników: 50 osób

Spotkanie IV - Swornegacie

Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach
ul. Mestwina 10 
89-608 Swornegacie

Termin: Data: 09.12.2019 r. 
Godzina: 10.00 – 12.00

Maks. l. 
uczestników: 50 osób

Spotkanie V - Kościerzyna

Miejsce: Sala Posiedzeń
ul. Strzelecka 9 
83-400 Kościerzyna

Termin: Data: 11.12.2019 r. 
Godzina: 10.00 – 12.00

Maks. l. 
uczestników: 50 osób


