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Cel strategiczny: Gospodarka i miejsca pracy 
 

 
Kierunek działań: 1. Wzrost zatrudnienia 

 
 
Kierunek działań: 2. Rozwój przestrzeni inwestycyjnej 

 

 

                                                           
1 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. 
 

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

Etap realizacji1 Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Odstąpiono od przygotowania programu rozwoju gospodarczego. Program miał objąć oprócz tematów 
gospodarczych, kwestie dot. sektora rolno-spożywczego oraz promocji markowych produktów 
turystycznych. Dep. Rolnictwa przekazał informację, że na bieżąco realizuje działania zapisane do ujęcia 
w programie, natomiast Dep. Sportu i Turystyki pracuje nad przygotowaniem osobnego dokumentu 
dotyczącego turystyki. Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej przygotował 
opracowanie pt. Kierunki promocji gospodarczej  regionu kujawsko-pomorskiego. Kierunki promocji 
gospodarczej i wsparcia dla internacjonalizacji przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na 
lata 2015-2020. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Przedsięwzięcie będzie przedmiotem osobnej analizy. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne, samorząd województwa 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 

3 Rozwój specjalnych stref ekonomicznych 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego – COI/COIE monitorują rozwój specjalnych stref 
ekonomicznych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została poszerzona o tereny w Solcu 
Kujawskim (14,82 ha), Nakle n. Notecią (21,9 ha) i Białym Borze (15,36 ha). Tereny objęte PSSE w 
regionie powiększyły się z 828 ha do 880 ha. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne, samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne, samorząd województwa, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
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Kierunek działań: 9. Rozwój uzdrowisk i sektora związanego z poprawą stanu zdrowia 

 

 

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

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego – COI/COIE monitorują gdzie powstają i gdzie funkcjonują 
parki przemysłowe i technologiczne.  
Toruński Park Technologiczny został poszerzony o 19 ha przy ul. Andersa w Toruniu. Miasto Bydgoszcz 
przejęło drogi na terenie b. zakładów Zachem co umożliwiło dwa dodatkowe wjazdy na teren 
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni, samorząd gospodarczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań „Uzdrowisko Ciechocinek” 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Na bieżąco realizowana jest współpraca z uzdrowiskami lub przedstawicielami podmiotów lecznictwa 
uzdrowiskowego w zakresie promocji i informacji oraz wsparcia dotyczącego realizacji projektów 
współfinansowanych z funduszy UE. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki, Dep. Rozwoju Regionalnego 

6 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań „Uzdrowisko Inowrocław” 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Na bieżąco realizowana jest współpraca z uzdrowiskami lub przedstawicielami podmiotów lecznictwa 
uzdrowiskowego w zakresie promocji i informacji oraz wsparcia dotyczącego realizacji projektów 
współfinansowanych z funduszy UE. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki, Dep. Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Na bieżąco realizowana jest współpraca z uzdrowiskami lub przedstawicielami podmiotów lecznictwa 
uzdrowiskowego w zakresie promocji i informacji oraz wsparcia dotyczącego realizacji projektów 
współfinansowanych z funduszy UE. 

Założenia Strategii 

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 
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Kierunek działań: 10. Rozwój turystyki 

 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki, Dep. Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- brak podmiotu 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zgodnie z powszechnie panującymi trendami w turystyce zasadnym jest odejście od zasobów i skupienie 
się na produktach turystycznych jako gotowej ofercie, przygotowanej do zidentyfikowanej grupy 
odbiorców. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

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

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

Organizacja lokalnych i regionalnego forum turystycznego, które miały za zadanie identyfikację 
produktów turystycznych istotnych dla rozwoju województwa. Lokalne fora turystyki odbyły się w: 
Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Tucholi, Golubiu-Dobrzyniu, Żninie, Lipnie, Rulewie (powiat świecki). 
Fora skupiły członków lokalnych organizacji turystycznych w regionie, które są odpowiedzialne za 
promocję turystyczną "małych ojczyzn". Osiągnięto następujące cele: integracja środowiska działającego 
na rzecz tworzenia, rozwoju i promocji produktów turystycznych, określenie wspólnych dalszych 
kierunków rozwoju, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oferty turystycznej, 
wykreowanie przekazu promocyjnego. II Regionalne Forum Turystyki odbyło się w dniu 27 października 
2016 r. w Toruniu. Wzięło w nim udział  ponad 140 osób (przedstawicieli samorządów, Polskiej 
Organizacji Turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych). Podczas Forum zaprezentowano, wypracowany w mijającym roku, produkt sieciowy 
„Niech Cię Zakole”, ofertę dwóch pakietów obejmujących Ziemię Dobrzyńską oraz Dolinę Dolnej Wisły. 
Cel regionalnego forum, czyli propagowanie komercjalizacji, w tym tworzenia produktów sieciowych – 
poprzez prezentację przykładów z województwa zostały w pełni osiągnięty. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  Dep. Sportu i Turystyki 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 



43 
 

 

 
Kierunek działań: 15. Rozwój eksportu 

10 Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Zbiornika Włocławskiego i terenów z nim związanych 

Etap realizacji Faza projektowa 
Opis podjętych 
prac 

W 2015 r. podpisano list intencyjny w sprawie zagospodarowania zbiornika. W 2016 r. zorganizowano 
spotkania związane z problematyką Zbiornika Włocławskiego. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 

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. 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane poprzez członkostwo województwa w strukturach Kujawsko-
Pomorskiej Organizacji Turystycznej, wsparcie działalności statutowej organizacji poprzez przekazanie 
składki członkowskiej, udział w wspólnych przedsięwzięciach z zakresu promocji turystycznej regionu. 
Integracja systemu promocji i rozwoju turystyki w województwie odbyła się również poprzez realizację 
wspólnego projektu z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, którego jednym z zadań był m.in. 
montaż oznakowania do atrakcji turystycznych na terenie województwa przy drogach wojewódzkich  
i krajowych. Województwo wspierało działalność lokalnych organizacji turystycznych poprzez organizację 
otwartego konkursu ofert pn. "Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki" i udzielone wsparcie 
finansowe w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach niniejszego 
konkursu. Dzięki przedmiotowemu wsparciu, organizacje mogły przeprowadzić lokalne fora turystyki, 
które miały za zadanie: komunikację, integrację i wzmocnienie struktur 3-szczeblowego systemu 
zarządzania turystyką POT-ROT-LOT (poprzez zachęcenie do tworzenia LOT oraz zainteresowanie LGD 
wsparciem turystyki). Natomiast podczas I Regionalnego Forum Turystyki, otwarta została powszechna 
debata na temat zadań i celów jakie stoją przed turystyką w naszym województwie. Sformułowane 
wówczas opinie i postulaty przyjęły w 2016 r. postać działań realizowanych przez Kujawsko-Pomorską 
Organizację Turystyczną w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, lokalnymi organizacjami 
turystycznymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki w naszym regionie. Miały 
one istotny wymiar merytoryczny, promocyjny oraz integrujący branżę. Podczas 9 Lokalnych Forów 
Turystyki, które odbywały się przez cały mijający rok w naszym województwie, odważnie diagnozowano 
bariery i słabe strony turystyki w środowiskach lokalnych, podejmując dialog pomiędzy stowarzyszeniami 
branżowymi i samorządem terytorialnym. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, K-POT, LOTy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

13 Opracowanie i wdrożenie założeń internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2015 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2015 r. opracowano dokument Kierunki promocji gospodarczej i wsparcia dla internacjonalizacji 
przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2015-2020. Powyższy dokument stanowi 
załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach działania 1.5.2 RPO WK-P 2014-2020. W 2016 roku 
nie dokonywano aktualizacji dokumentu. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
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Kierunek działań: 16. Promocja gospodarcza regionu 

 
 

Kierunek działań: 17. Rozwój i wzmocnienie współpracy oraz konkurencyjności międzynarodowej 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4 Utworzenie biura certyfikacji wyrobów 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, inwestorzy prywatni, samorząd gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

16 Powołanie wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się pozyskiwaniem i obsługą „kluczowych 
inwestorów” dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2014 r. 
Opis podjętych 
prac 

W roku 2014 o pracowano założenia funkcjonowania instytucji zajmującej się pozyskiwaniem i obsługą 
„kluczowych inwestorów” dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd  gospodarczy 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
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Cel strategiczny: Dostępność i spójność 
 
 
Kierunek działań: 1. Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg 
krajowych i wojewódzkich 

 

 

 

1 Realizacja drogi ekspresowej S5 

Etap realizacji Faza uzgadniania dokumentacji, od 2014 r. 

Opis podjętych 
prac 

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 r. podpisano 
umowy z wykonawcami – inwestycja podzielona została na siedem odcinków. W sierpniu 2016 r. 
wykonawcy sześciu odcinków złożyli wnioski do Wojewody o wydanie Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID) (wniosku takiego, ze względu na trwające uzgodnieniami z PKP dot. budowy 
wiaduktu drogowego nad istniejącą linią kolejową, nie złożyli wykonawcy trzeciego odcinka). Wykonawcy 
zamierzają rozpocząć roboty wiosną 2017 r. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

2 Realizacja drogi ekspresowej S10 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 do 2023 r. 

Opis podjętych 
prac 

W dniu 28 listopada 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S10 na 
odcinku Bydgoszcz-Toruń. Planowane zakończenie umowy na STEŚ i planowany termin uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach to I połowa 2018 r. Stan prac: 
- dla odcinka Bydgoszcz-Toruń – faza projektowa, 
- dla odcinków od granicy województwa do Bydgoszczy i od Torunia do granicy województwa – w 2016 
r. nie podejmowano prac. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

9 
Podjęcie prac na rzecz realizacji drogi ekspresowej S16 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
Podjęcie prac na rzecz realizacji drogi ekspresowej S16 (nowe oznaczenie – kontynuacja S5) 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

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

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 
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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 

Etap realizacji  Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Nie podjęto żadnych prac studialnych i planistycznych dla całego korytarza drogi w granicach 
województwa kuj-pom. w celu jej przebudowy do drogi dwujezdniowej klasy GP.  

W dniu 5 listopada 2014 r. podpisana została umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK nr 
15 i 25 (etap I). Obecnie trwają prace budowlane – od węzła Latkowo do węzła Tupadły. Planowany 
termin ich zakończenia to 5.08.2017 r. W dniu 15 października 2015 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie 
wykonawcy (w trybie projektuj i buduj) na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK nr 15 i 
25 (od węzła Latkowo do węzła Sławęcinek).  

Obwodnica Brodnicy została zrealizowana – 25.06.2016 r. oddano ją do użytku.  

Obwodnica Kowalewa Pomorskiego – wnioskowano o umieszczenie tej inwestycji w Programie Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023, jednak ostatecznie inwestycja ta nie została umieszczona 
programie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

5 Przebudowa drogi krajowej nr 25 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

W skali całej drogi na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego nie podjęto kompleksowych prac 
projektowych. Wnioskowano (podczas konsultacji) o umieszczenie przebudowy DK nr 25 w Programie 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023. Ostatecznie w programie tym nie przewidziano 
przebudowy DK nr 25, umieszczono jedynie budowę obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna 
Krajeńskiego w ciągu tej drogi. 

23 października 2015 r. GDDKiA 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. W dniu 22 marca 2016 r. podpisano 
umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz 
z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic: Sępólna Krajeńskiego i 
Kamienia Krajeńskiego.  

15 października 2015 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę łącznika obwodnicy 
Inowrocławia w ciągu DK nr 15 i 25. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

7 Modernizacja drogi krajowej nr 91 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Nie prowadzono żadnych działań. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 
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Kierunek działań: 2. Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1  
z siecią dróg niższych kategorii 

 

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

 

14 Realizacja węzła autostradowego Dźwierzno 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chełmża wnoszono  
o rezerwację terenu pod planowany węzeł autostradowy. Zakładany węzeł znajduje się na odcinku 
autostrady zarządzanym przez prywatnego koncesjonariusza firmę GTC S.A. Studium znajduje się  
w końcowej fazie uzgodnień i konsultacji. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Wnioskowano (podczas konsultacji) o umieszczenie przedsięwzięcia w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023, ale inwestycja nie została umieszczona w programie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot - GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

40 Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu regionalnego transportu publicznego 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W grudniu 2010 r. na regionalnych połączeniach kolejowych na liniach niezelektryfikowanych 
wprowadzono taryfę kujawsko-pomorską. W grudniu 2015 r. rozszerzono ją na wszystkie kolejowe 
połączenia regionalne na terenie województwa. W przypadku integracji z transportem autobusowym  
z uwagi na zapowiadane istotne zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wszelkie działania 
w ramach zadania zostały odroczone do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji, KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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) 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Z uwagi na planowane istotne zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wszelkie działania  
w ramach zadania zostają odroczone do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy. 
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Kierunek działań: 4. Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze 
metropolitalnym 

 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

45 Realizacja regionalnego systemu informacji na temat rozkładów jazdy wszystkich przewoźników 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Informacje dotyczące publikacji rozkładów jazdy autobusów i pociągów określają odpowiednie 
rozporządzenia. Nadzór nad prawidłowym informowaniem o rozkładach jazdy pełni Urząd Transportu 
Kolejowego, Inspekcja Transportu Drogowego i samorządy wydające zezwolenia na przewóz osób.  
Z uwagi na zapowiadane istotne zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wszelkie działania 
w ramach zadania zostają odroczone do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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) 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Z uwagi na planowane istotne zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wszelkie działania  
w ramach zadania zostają odroczone do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

20 Realizacja projektu „BiT-City II” 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Pod nazwą BiT-City II należy rozumieć ideę integracji stolic województwa z miastami prezydenckimi 
poprzez transport publiczny, a w szczególności przewozy kolejowe. Samorządy, które wyraziły wolę 
realizacji przedsięwzięć nie określiły jeszcze zakresu rzeczowego zadań. Województwo nie jest 
zaangażowane finansowo w przedsięwzięcie. Trwa uzgadnianie ostatecznego zakresu przedsięwzięć 
wpisanych do projektu Bit-City II przez zainteresowanego beneficjenta – Gminę Miasta Toruń. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie ze stroną rządową 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- jednostki samorządu terytorialnego, spółki z grupy PKP 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
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Kierunek działań: 5. Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej 
województwa 

 

 

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

Etap realizacji Faza początkowa, od 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Na początku 2016 r. przystąpiono do kontynuacji prac nad analizami studialnymi dla możliwości realizacji 
tramwaju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-Górsk (odcinek 1). Obecnie 
trwają przygotowania do podjęcia analiz studialnych dla pozostałych dwóch odcinków.   

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Nie prowadzono żadnych działań. Realizacja obwodnicy i jej przebieg uzależniona jest od przebiegu drogi 
S10 (który wymaga ustalenia). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Wnioskowano (podczas konsultacji) o umieszczenie przedsięwzięcia w Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023, ale inwestycja nie została umieszczona w programie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot - GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

3 Przebudowa drogi krajowej nr 80 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Po zakończeniu wstępnych prac studialnych, wykonywanych przez KPBPPiR wspólnie z Dep.Rozwoju 
Regionalnego, do końca 2016 r. nie kontynuowano prac. Wykonano jedynie przebudowy na fragmentach 
miejskich odcinków drogi w Bydgoszczy (przebudowa ul. Grunwaldzkiej), na pozostałych odcinkach nie 
rozpoczęto realizacji. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
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- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 
Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

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

Etap realizacji Wstępna faza procesu inwestycyjnego 
Opis podjętych 
prac 

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

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

Źródło informacji Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

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

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

Źródło informacji b.d. 

16 Wdrożenie systemu standaryzacji dróg wojewódzkich 

Etap realizacji Wstępna faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

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 posiadanych środków finansowych wdrażany będzie system standaryzacji dróg. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  samorząd województwa poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

Źródło informacji Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

17 Identyfikacja sieci dróg lokalnych kluczowych dla spójności województwa 

Etap realizacji Zrealizowano, 2015 r.  

Opis podjętych 
prac 

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

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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Kierunek działań: 6. Tworzenie warunków dla budowy i modernizacji dróg lokalnych 

 
 
Kierunek działań: 8. Budowa obwodnic miejscowości w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich 

 
 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Realizacja przeprawy poniżej Włocławka jest pośrednio powiązana i uzależniona od realizacji stopnia 
wodnego w rejonie Siarzewa. Dla realizacji stopnia w Siarzewie wystąpiono o wydanie decyzji 
środowiskowej, jednak RDOŚ w Bydgoszczy odmówiła jej wydania. GDOŚ uchyliła odmowę. (Inwestor 
może teraz ponownie wystąpić o wydanie decyzji środowiskowej, jednak ze względu na procedurę 
odwoławczą jeszcze o nią nie wystąpił).  Stan prac: 
- nie rozpoczęto prac studialnych dla przepraw drogowych,  
- trwa faza uzgadniania dokumentacji dla stopnia poniżej Włocławka. 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy niektórych 
zadań w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: - 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- inwestor prywatny (Energa - stopień wodny), samorząd województwa, samorządy lokalne, GDDKiA 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

18 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych kluczowych dla spójności województwa 

Etap realizacji Zaawans. faza procesu inwestycyjnego, od 2015 do 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

25.05.2016 r. podpisano 137 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę przyznania pomocy 63 382 
969 zł w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Do końca 2016 r. wykonano łącznie (złożono 
wnioski o płatność do dn. 31.12.2016 r.) drogi o następującej długości - w podziale na zakresy: 1. 
zmiana nawierzchni dróg lokalnych - 0,735 km.; 2. przebudowa dróg lokalnych - 111,875 km.; budowa 
dróg lokalnych - 4,782 km. Łącznie: 117,392 km. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorządy lokalne, związki międzygminne, związki powiatów 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich 

8 Budowa obwodnicy Grudziądza w przebiegu DK16 oraz obwodnicy Łasina 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Nie prowadzono żadnych działań. Realizacja obwodnicy i jej przebieg uzależniona jest od przebiegu drogi 
S5 (który wymaga ustalenia). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 13 października 2015 r., 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, DK nr 16 docelowo 
zostanie przemianowana na drogę S5 (po jej wybudowaniu). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- potencjalny podmiot – GDDKiA jako jednostka zarządzająca drogą krajową 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 
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Kierunek działań: 9. Poprawa dostępności kolejowej województwa w transporcie pasażerskim  
i towarowym 

 
 
 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

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 Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Także GDDKiA 
O/Bydgoszcz odstąpiła od budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu DK ze względu na koszty.  
Podane drogi wojewódzkie przewidziane są do realizacji w formule PPP. Obecnie trwają negocjacje z 
ewentualnymi partnerami w realizacji tej inwestycji. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

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 

Etap realizacji 

Od 2014 do 2020 r. 
linia nr 18: wstępna faza procesu inwestycyjnego (odcinek Kutno-Toruń) 
linia nr 131: faza projektowa 
linia 201: wstępna faza procesu inwestycyjnego 
linia nr 353: zakończono 

Opis podjętych 
prac 

Zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji lub rewitalizacji linii kolejowych zostały określone w 
Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. Na liście projektów uwzględniono linie kolejowe nr 18, 131, 
201 i 353. 
Linia nr 18: dotychczas przeprowadzono rewitalizację linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń Główny - 
Bydgoszcz Główna przywracając jej prędkość konstrukcyjną 120 km/h. Rozpoczęto prace remontowe dla 
odcinka Kutno-Toruń Główny, którego realizacja planowana jest w perspektywie 2014-2020.   
Linia 131: trwają dalsze prace remontowe, uzupełniające działania podjęte w ramach programu 
inwestycji związanych z Euro 2012. Zarządca infrastruktury ogłosił przetargi na prace projektowe oraz 
roboty budowlane między Nową Wsią Wielką a Tczewem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace 
na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice-Bydgoszcz-Tczew”. Prace planowane są w 
lipcu 2017 roku. Inwestycja zakończy się w trzecim kwartale 2018 roku.  
Linia nr 201: Projekt został podzielony na dwa etapy, by zapewnić przebudowę linii oraz utrzymać 
kursowanie pociągów towarowych. W pierwszym etapie (realizowanym obecnie) remontowane jest 29 
km toru, 9 przejazdów kolejowo-drogowych, 2 przejścia, 4 wiadukty oraz most nad Brdą. Dotychczas 
przebudowano już 26 km toru, a na trasie pomiędzy Nową Wsią Wielką a Bydgoszczą Emilianowem 
gotowe są już trzy przejazdy kolejowo-drogowe. Prace obejmują także wymianę 22 km sieci trakcyjnej. 
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakres zaawansowania prac wynosi 75%. Wartość 
robót pierwszego etapu to ponad 54 mln zł. Zakończenie zaplanowano latem 2017 r. 
Linia 353: Zakończono realizację projektu w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Zarządca 
infrastruktury prowadzi obecnie prace modernizacyjne szlaku Ostrowite-Biskupiec Pomorski-Jamielnik-
Olsztyn. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
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22 Przebudowa linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Jabłonowo Pomorskie (I etap) 
oraz Jabłonowo Pomorskie – Brodnica (II etap) 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przebudowa linii kolejowej nr 208 na odcinku Brodnica-Grudziądz oraz Grudziądz-Laskowice Pomorskie i 
Wierzchucin-Tuchola są zaplanowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków RPO 
WK-P 2014-2020. 

Założenia Strategii Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

1. Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej 
Drogowej i Kolejowej. Proponuje się ujęcie rewitalizacji linii 356 na liście podstawowych zadań do 
realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg 
komunikacyjny Nakło nad Notecią-Kcynia-granica województwa, wariant II – ciąg komunikacyjny 
Bydgoszcz-Szubin-Kcynia-granica województwa). Środki na realizację zadania pochodziłyby  
z oszczędności poprzetargowych na pozostałych zadaniach inwestycyjnych (linie 207 i 208). Proponuje 
się elastyczny model finansowania projektu rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz-
Kcynia-granica województwa. Polegałby on na wykorzystaniu pozostałych środków RPO WK-P  
i środków własnych zarządcy infrastruktury, które przeznaczy na to zadanie, bądź po uzgodnieniu  
z zarządcą infrastruktury innego poziomu dofinansowania dla wszystkich projektów infrastrukturalnych. 
Realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia  ws. wspólnego finansowania 
kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż przebiegu 
rewitalizowanego odcinka, ponieważ województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości objęcia tego 
zadania samodzielnym finansowaniem.   
2. Ciąg komunikacyjny Szubin-Żnin został poddany analizie w ramach Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument, powstały po 
uchwaleniu strategii rozwoju województwa, stanowiący obowiązujący akt prawa miejscowego, zakłada 
obsługę linii komunikacyjnej Szubin-Żnin transportem autobusowym. W związku z tym zadanie 
"rozpoczęcie prac studialnych dotyczących realizacji linii kolejowej Szubin-Żnin" nie jest realizowane  
i nie planuje się jego rozpoczęcia. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

24 Rozpoczęcie prac studialnych dotyczących realizacji linii kolejowej Maksymilianowo – Koronowo 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Ciąg komunikacyjny Bydgoszcz-Koronowo został poddany analizie w ramach Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument, powstały 
po uchwaleniu strategii rozwoju województwa, stanowiący obowiązujący akt prawa miejscowego, 
zakłada obsługę linii komunikacyjnej Maksymilianowo-Koronowo transportem autobusowym. W związku 
z tym zadanie nie jest realizowane i nie planuje się jego rozpoczęcia. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
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25 Przebudowa linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń – Skępe 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Gmina Miasta Toruń do Kontraktu Terytorialnego zgłosiła projekt BiT-City II, który zakłada:  
1) przebudowę linii nr 27 do parametrów linii dwutorowej na odcinku Toruń Wschodni - Lipno na 
długości ok. 44 km wraz z elektryfikacją oraz  
2) budowę lub modernizację przystanków  wraz ze zlokalizowanymi przy nich parkingami p&r  
w Toruniu przystanki „Elana”, „Grębocin”, ”Bielawy” oraz miejscowościach: Lubicz, Lubicz Górny, 
Brzozówka, Dobrzejewice wraz z dyslokacją przystanku, Obrowo przy drodze wojewódzkiej 258, 
Czernikowo, Ograszka, Konotopie, Lipno (łącznie min. 12 przystanków). 

Założenia Strategii Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

27 Przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Inowrocław-Żnin 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przywrócenie ruchu pasażerskiego wymagałoby uprzedniego kompleksowego remontu linii. Jednakże 
ciąg komunikacyjny Inowrocław-Żnin został poddany analizie w ramach Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument, powstały po 
uchwaleniu strategii rozwoju województwa, stanowiący obowiązujący akt prawa miejscowego, zakłada 
obsługę linii komunikacyjnej Szubin-Żnin transportem autobusowym. W związku z tym zadanie nie jest 
realizowane i nie planuje się jego rozpoczęcia. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Faza projektowa, od 2018 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Odcinek Chełmża-Grudziądz został zrewitalizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013. Odcinek Toruń 
Wschodni-Chełmża i Grudziądz-granica województwa przewidziano do rewitalizacji przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WK-P 2014-2020.  
Województwo posiada tabor spalinowy dedykowany przewozom na tej trasie. W związku z tym nie 
planuje się elektryfikacji linii. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- PKP PLK S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Stan techniczny linii kolejowej nr 245 jest zadowalający i nie są wymagane inwestycje remontowe. 
Połączenia pasażerskie na odcinku linii kolejowej nr 245 pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim  
a Ciechocinkiem zostały zawieszone w roku 2012 ze względu na brak środków w budżecie powiatu 
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Kierunek działań: 10. Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla zdolności 
przeładunkowych  

aleksandrowskiego na ich dotowanie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej 
Drogowej i Kolejowej. Proponuje się ujęcie rewitalizacji linii 356 na liście podstawowych zadań do 
realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg 
komunikacyjny Nakło nad Notecią-Kcynia-granica województwa, wariant II – ciąg komunikacyjny 
Bydgoszcz-Szubin-Kcynia-granica  województwa). Środki na realizację zadania pochodziłyby  
z oszczędności poprzetargowych na pozostałych zadaniach inwestycyjnych (linie 207 i 208). Proponuje 
się elastyczny model finansowania projektu rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz-
Kcynia-granica województwa. Polegałby on na wykorzystaniu pozostałych środków RPO WK-P  
i środków własnych zarządcy infrastruktury, które przeznaczy na to zadanie, bądź po uzgodnieniu  
z zarządcą infrastruktury innego poziomu dofinansowania dla wszystkich projektów infrastrukturalnych. 
Realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia  ws. wspólnego finansowania 
kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż przebiegu 
rewitalizowanego odcinka, ponieważ województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości objęcia tego 
zadania samodzielnym finansowaniem.   

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Zakładany okres realizacji: termin realizacji jest zależny od planów działań podmiotu odpowiedzialnego 
za zadanie 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

31 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego dla połączeń regionalnych na liniach zelektryfikowanych 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-025/12-00, w pierwszym półroczu 2014 r. 
zakupiono dwa elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). W grudniu 2014 r. zostały odebrane kolejne dwa 
EZT, a w styczniu 2015 r. piąta jednostka. W lipcu 2016 r. odebrano szósty EZT osiągający prędkość 160 
km/h, który został zakupiony przy współudziale środków Funduszu Kolejowego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 i po 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

32 Budowa kolejowej platformy przeładunkowej w Inowrocławiu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
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 
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Kierunek działań: 11. Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla obsługi 
pasażerskiej oraz rozwój ich zdolności do pełnienia roli węzłów multimodalnych w transporcie 
pasażerskim 

 

 
 
 
 
 
 
 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej 

33 Budowa kolejowej platformy przeładunkowej w Laskowicach Pomorskich 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej 

Źródło informacji 
Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji, Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Właściciel nieruchomości PKP S.A. przewiduje modernizację lub budowę nowego obiektu w ramach 
współpracy z samorządem miasta. Projekt wpisuje się w ideę BiT-City II. Zawarto list intencyjny 
pomiędzy miastem a spółkami grupy PKP. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Miasto Włocławek 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Właściciel nieruchomości PKP S.A. przewiduje modernizację lub budowę nowego obiektu w ramach 
współpracy z samorządem miasta. Projekt wpisuje się w ideę BiT-City II. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Miasto Włocławek 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
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Kierunek działań: 12. Rozwój Portu Lotniczego w Bydgoszczy 

 

 

 
 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało poddane analizie w ramach Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument, powstały po uchwaleniu 
strategii rozwoju województwa, stanowiący obowiązujący akt prawa miejscowego, zakłada poprawę 
dostępności portu lotniczego poprzez inwestycje drogowe i transport autobusowy. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. Port Lotniczy Bydgoszcz kontynuował podjęte w 2015 r. działania, związane z rozbudową  
i przebudową budynku terminala pasażerskiego. Po zrealizowanej rozbudowie w zakresie zabudowy 
powierzchni znajdującej się pomiędzy obecną sferą odlotów a płaszczyzną postojową nr 1, powiększeniu 
uległa część dla pasażerów Schengen i Non-Schengen (podwyższenie komfortu w czasie oczekiwania na 
loty). W wyniku przeprowadzonych prac, w niezagospodarowanej części terminala, przeznaczonej 
początkowo na restaurację, powstała strefa komercyjna: sklep wolnocłowy, kącik zabaw dla dzieci, 
salonik VIP oraz pozostałe punkty usługowo-handlowe, przeznaczone dla pasażerów odlatujących. 
Zainstalowano także ruchome schody, windę oraz włączono w sferę komercyjną taras widokowy. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Port Lotniczy Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Jednym z głównych celów spółki jest systematyczne rozwijanie siatki połączeń/oferty lotniska. 
Podejmowane są działania zmierzające do pozyskiwania nowych przewoźników, rozbudowy siatki 
połączeń w zakresie lotów regularnych i czarterowych.  W efekcie niemiecka linia lotnicza Lufthansa 
zwiększyła w 2016 r. częstotliwość lotów do Frankfurtu z 4 do 5 lotów tygodniowo oraz zapowiedziała 
dalszy rozwój połączenia Bydgoszcz-Frankfurt w 2017 r. zwiększając częstotliwość do 6 lotów  
w tygodniu. Ponadto skuteczny proces negocjacyjny z Lufthansą doprowadził do zapewnienia 
dodatkowego oferowania w czasie ważnych dla regionu imprez np. strategicznych szkoleń Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych NATO czy Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy w Lekkiej Atletyce. 
Ponadto w wyniku prowadzonych rozmów z innymi przewoźnikami pozyskano sezonowe połączenie 
regularne do Rzymu (w 2016 r. loty były realizowane od czerwca do października, a w 2017 r. loty będą 
od kwietnia do października). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Port Lotniczy 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Port Lotniczy Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 
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Kierunek działań: 13. Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju małych lotnisk dla celów biznesowych, 
sportowych, turystycznych w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, szkoleniowej, hangarowej, 
sprzętowej 

 
 
Kierunek działań: 14. Rewitalizacja dróg wodnych dla celów transportowych i turystycznych 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

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

Etap realizacji Faza początkowa, od 2009 do 2050 r. 

Opis podjętych 
prac 

1. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przygotowaniu Założeń do 
planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, 
które są podstawą do dalszych prac na rzecz przywrócenia żeglowności na drogach wodnych (w chwili 
obecnej Ministerstwo przygotowuje studium wykonalności dla MDW E40), a także przy przyjęciu przez 
Polskę Konwencji AGN. 
2. Udział Marszałka Województwa, jako reprezentanta województw nadwiślańskich w Komitecie 
Sterującym do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych i Pełnomocnika Marszałka ds. dróg 
wodnych w grupie roboczej przy ww. Komitecie, powołanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, odpowiedzialnych za wparcie Ministra w przygotowaniu studium wykonalności kaskady 
Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska.  
3. Umieszczenie  w strategicznych dokumentach krajowych dot. gospodarki wodnej – Planów 
Gospodarowania Wodami oraz Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (18 października 2016 r. 
ww. dokumenty zostały przyjęte przez Radę Ministrów uchwałą) – budowy kolejnego stopnia poniżej 
Włocławka (Siarzewo), platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i Przeprawy Promowej w 
Solcu Kujawskim.  
4. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku w celu poprawy warunków 
żeglugowych na Dolnej Wiśle. 
5. Koordynacja i realizacja porozumienia 5 województw (warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego) w postaci spotkań i koordynacji podejmowanych 
działań regionalnych na rzecz rewitalizacji MDW E40. 
6. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w tym: organizacja cyklicznych 
spotkań Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa 
kujawsko-pomorskiego, organizacja konferencji: „Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu” 
(15.03.2016), „Wisła – wczoraj, dziś i jutro” (19.10.2016) i „Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne” 
(7.12.2016), warsztatów terenowych na Wiśle „Kaskadyzacja Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie” 
(8.09.2016) oraz posiedzenia dwóch sekcji Narodowej Rady Rozwoju „Aktywizacja potencjału 
gospodarczego rzek” (6.07.2016). 
7. Realizacja projektu EMMA, w tym m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej związanej z 
opracowaniem Studium lokalizacyjnego dla platformy multimodalnej opartej na transporcie wodnym, 
kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistycznym i portem rzecznym na dostępnym obszarze 
lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec 
Kujawski, a także organizacja rejsu promocyjno-badawczego z kontenerami na odcinku Gdańsk-
Bydgoszcz-Warszawa (04.2017), który będzie uzasadniał wykorzystanie transportu wodnego w obecnych 
warunkach nawigacyjnych.  
8. Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach poświęconych m.in. gospodarczemu 
wykorzystaniu rzek, suszy hydrologicznej. 
9. Prowadzenie działań lobbingowych dotyczących budowy promu na Wiśle w Solcu Kujawskim, 
przygotowanie montażu finansowego inwestycji, udział w spotkaniach projektowych.                                                                                                    
10. Członkostwo Pełnomocnika Marszałka ds. dróg wodnych w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły oraz Regionu Wodnego Warty.                                                                                      
11. Członkostwo  Pełnomocnika Marszałka ds. dróg wodnych w Radzie Promocji Żeglugi śródlądowej 
przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej. 
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Kierunek działań: 15. Budowa zintegrowanego systemu towarowego transportu multimodalnego  

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa,  Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

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

Etap realizacji Faza początkowa, od 2009 do 2050 r. 

Opis podjętych 
prac 

1. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przygotowaniu Założeń do 
planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030, 
które są podstawą do dalszych prac na rzecz przywrócenia żeglowności na drogach wodnych (w chwili 
obecnej Ministerstwo przygotowuje studium wykonalności dla MDW E70), a także przy przyjęciu przez 
Polskę Konwencji AGN. 
2. Udział Marszałka Województwa w Komitecie sterującym do spraw Inwestycji na Śródlądowych 
drogach wodnych i Pełnomocnika Marszałka w grupie roboczej przy ww. Komitecie, powołanych przez 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odpowiedzialnych za wparcie Ministra 
 w przygotowaniu studiów wykonalności dla dróg wodnych. Marszałek reprezentuje wszystkie 
województwa „nadwiślańskie”. 
3. Umieszczenie w strategicznych dokumentach krajowych dot. gospodarki wodnej – Planów 
Gospodarowania Wodami oraz Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – przedsięwzięć związanych 
z rewitalizacją drogi wodnej E70. 
4. Realizacja porozumienia 5 województw (warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego) w postaci spotkań i podejmowania działań regionalnych na 
rzecz rewitalizacji MDW E70 (m.in. udział w II Sejmiku Turystycznym w Zielonej Górze, przygotowanie  
i publikacja artykułów i przygotowanie monografii poświęconych polskiemu odcinkowi drogi E70, udział  
w targach branżowych (Berlin, Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź), podczas których promowano drogę 
E70, przygotowanie ulotki promującej drogę wodną. 
5. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w tym: organizacja cyklicznych 
spotkań Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa 
kujawsko-pomorskiego, organizacja konferencji w Nakle n. Notecią (22.07.2016).  
6. Realizacja projektu EMMA, w tym m.in. opracowanie fiszek projektowych dotyczących „wąskich 
gardeł” na drodze E70, a także organizacja rejsu promocyjno-badawczego z kontenerami na odcinku 
Gdańsk-Bydgoszcz-Warszawa (04.2017), który będzie uzasadniał wykorzystanie transportu wodnego  
w obecnych warunkach nawigacyjnych.  
7. Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach poświęconych m.in. gospodarczemu 
wykorzystaniu rzek oraz turystyce wodnej. 
8. Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rzecz zapewnienia 
parametrów nawigacyjnych na drodze E70 – udział w posiedzeniach Rady Gospodarki Wodnej. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

39 Utworzenie platformy multimodalnej w rejonie Solca Kujawskiego – Bydgoszczy Łęgnowa 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2012 do 2050 r. 

Opis podjętych 
prac 

1. Wpisanie inwestycji do strategicznych dokumentów krajowych dot. gospodarki wodnej (MasterPlan). 
2. Przygotowanie, w ramach projektu EMMA, dokumentacji przetargowej na opracowanie Studium 
lokalizacyjnego pt. Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i 
lotniczym z centrum logistycznym i portem rzecznym na dostępnym obszarze lewego brzegu Wisły (km 
766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski.  
3. Organizacja, w ramach projektu EMMA, rejsu promocyjno-badawczego z kontenerami na odcinku 
Gdańsk-Bydgoszcz-Warszawa (04.2017), który będzie uzasadniał lokalizację platformy w rejonie 
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Bydgoszczy-Solca Kujawskiego oraz wykorzystanie transportu wodnego w obecnych warunkach 
nawigacyjnych. 
4. Udział w spotkaniach z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi obsługą towarów poprzez 
platformę multimodalną, w tym z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.  
5. Udział w spotkaniach, konferencjach i sympozjach omawiających możliwości logistyczne i 
wykorzystanie żeglugi śródlądowej w obsłudze transportowej kraju.  
6. Współpraca z różnymi środowiskami (również na szczeblu międzynarodowym) zainteresowanymi 
wykorzystaniem transportu wodnego odniesieniu do lokalizacji w regionie platformy multimodalnej, a 
także upowszechniania dobrych praktyk przygotowania i realizacji inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego w obszarze 
lokalizacji inwestycji. 
7. Organizacja, w ramach projektu EMMA, wizyty studyjnej w Porcie Dortmund (Niemcy), który jest 
najbardziej zbliżony do parametrów technicznych oraz wielkości i specyfice przeładunków zakładanych 
przy realizacji platformy multimodalnej w regionie. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa (Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych), miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 
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Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi 
 
 
ROZWÓJ SPOŁECZNY 
 
Kierunek działań: 1. Wzmacnianie relacji i więzi społecznych 

 
Kierunek działań: 2. Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe 
życie 

 
Kierunek działań: 5. Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych i niesamodzielnych 

12 Utworzenie sieci osiedlowych przestrzeni integracji mieszkańców w Toruniu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa:  wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

10 Budowanie niepublicznej sieci wsparcia poradnictwa obywatelskiego 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

Brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w zapisanej formule, jednak jest ono 
realizowane w inny sposób. W tym obszarze w województwie działają organizacje pozarządowe 
zajmujące się poradnictwem obywatelskim, z którymi współdziała Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi (NGO działają nie jako sieć ale jako pojedyncze podmioty). Przykładem jest Toruńskie 
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej czy Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej 
SAMPO w Barcinie. Istnieje również wiele instytucji zajmujących się nieodpłatnym poradnictwem m.in. 
Biura Porad Obywatelskich, Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Specjalistyczne 
Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Federacje Konsumentów, Biura Obsługi Interesantów  
w Sądach. 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: organizacje pozarządowe, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca i wspierająca, wykonawcza w partnerstwie w zakresie 
niektórych zadań 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, organizacje pozarządowe 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

1 Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów w zakresie dostępności i funkcjonalności bazy usług 
publicznych oraz przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
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Kierunek działań: 10. Rozwój lokalnych centrów rozwoju społecznego poprzez poszerzanie zakresu 
działalności istniejącej bazy usług  

 
 
Kierunek działań: 11. Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych 
do potrzeb wszystkich pokoleń 

 
 
Kierunek działań: 12. Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się społeczeństwa i 
ludności niesamodzielnej 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Prace w tym zakresie wstrzymano do momentu zakończenia badania pn. "Ocena stanu przygotowania 
infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze 
szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych", które będzie pomocne do realizacji 
przedsięwzięcia. Badanie to realizowane jest wspólnie przez Dep. Rozwoju Regionalnego (Wydział Analiz 
i Ewaluacji) oraz KPBPPiR Oddział w Bydgoszczy. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Prace w tym zakresie wstrzymano do momentu zakończenia badania pn. "Ocena stanu przygotowania 
infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze 
szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych", które będzie pomocne do realizacji 
przedsięwzięcia. Badanie to realizowane jest wspólnie przez Dep. Rozwoju Regionalnego (Wydział Analiz 
i Ewaluacji) oraz KPBPPiR Oddział w Bydgoszczy. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

6 Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2015 do 20120 r. 

Opis podjętych 
prac 

Na podstawie przeprowadzonego wśród gmin woj. kujawsko-pomorskiego w IV kwartale 2015 r. badania 
pn. „Uwarunkowania rozwoju usług opiekuńczych i alternatywnych form pomocy środowiskowej dla osób 
starszych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”, opracowany został raport prezentujący jego 
wyniki. Otrzymane rekomendacje zostaną wykorzystane do podjęcia prac nad przygotowaniem 
Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych.  
W 2016 r. ROPS w Toruniu przygotowywał się do opracowania regionalnego projektu senioralnego, 
ukierunkowanego na rozwój usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach 
Poddziałania 9.3.2 RPO). Realizacja projektu (zaplanowana od stycznia 2018 r.) przysłuży się 
opracowaniu i wdrożeniu standardów świadczenia usług opiekuńczych w regionie. Aktualnie zrealizowano 
już szeroko zakrojone konsultacje w środowisku, związane z potrzebami w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych na rzecz seniorów (badanie wśród OPS, konwent OPS, konsultacje z Centrami Wolontariatu 
w regionie oraz z organizacjami pozarządowymi). Wszystkie spotkania służyły nawiązaniu niezbędnych 
kontaktów ze specjalistami, działającymi w tym obszarze w regionie, z którymi współpraca będzie 
stanowiła podstawę do opracowania i wdrażania RMUO. 
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Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  ROPS w Toruniu, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne tworzone są przez marszałka 
województwa, jednak na dzień 31 grudnia 2016 r. brak było przepisów wykonawczych tego zapisu. 
Utworzenie tego typu placówki byłoby uzupełnieniem edukacji ustawicznej osób z niepełnosprawnością. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2018 do 2019 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. opracowana została koncepcja regionalnego projektu senioralnego, w ramach którego 
zaplanowano realizację m.in. komponentu w zakresie uruchomienia Regionalnego Centrum Informacji 
Senioralnej, stanowiącego ośrodek realizujący działania koordynacyjne w zakresie pozyskiwania  
i agregowania informacji dotyczących oferty przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób starszych, w tym 
zwłaszcza niesamodzielnych oraz ich opiekunów przez różne podmioty publiczne i niepubliczne  
w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie wypracowanych założeń projekt został 
złożony przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z 
ROPS w Toruniu do dofinansowania w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 
2014-2020. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- ROPS w Toruniu, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia wyłonił w drodze konkursu wykonawcę 
koncepcji rozbudowy ZPO o przedmiotowe Centrum (przewidywany termin zakończenia prac marzec 
2017 r.)  Ponadto w ramach konkursów PO WER  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu opracował 
dwa projekty z czego jeden jest realizowany na bazie wypożyczonych pomieszczeń,  
tj. Dzienny Dom Opieki Medycznej. Drugi projekt "Model skoordynowanej opieki nad osobami 
 z chorobami otępiennymi w środowisku" zakończony został pomyślnie na pierwszym-koncepcyjnym 
etapie i jego twórców zaproszono do złożenia wniosku w ramach zamkniętego konkursu. Obydwa 
projekty wpisują się w koncepcję działalności Zakładu w ramach planowanego Centrum Opiekuńczo-
Terapeutycznego przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 13. Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji, sportu masowego  
i amatorskiego 

 
 
Kierunek działań: 15. Budowa systemu wspierania rodziny 

 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu 

7 Utworzenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Brak środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Trwają prace nad przyjęciem nowej wersji 
programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

11 Budowa krytego lodowiska w Bydgoszczy 

Etap realizacji Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, od 2016 do 2017 r. 
Opis podjętych 
prac Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca, ew. realizacja w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

4 Opracowanie Programu Wsparcia Rodziny 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2013 do 2014 r. 
Opis podjętych 
prac 

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. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

5 Powołanie Instytutu Badań nad Rodziną 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przygotowywane są pisma intencyjne do szkół wyższych regionu, które prowadzą działalność naukowo-
dydaktyczną w obszarze nauk społecznych. Działania te dostarczą informację o gotowości uczelni do 
podjęcia wspólnych działań zmierzających do powołania instytutu. 
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EDUKACJA 
 
Kierunek działań: 21. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach 
edukacji 

 

 
 
Kierunek działań: 22. Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, uczelnie wyższe 
Rola samorządu województwa: w zależności od przyjętych rozwiązań – wykonawcza lub inicjująca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, uczelnie wyższe regionu, organizacje pozarządowe 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

15 Utworzenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji. Przedsięwzięcie odłożone w czasie. 

Opis podjętych 
prac 

Na podstawie prowadzonej korespondencji między ówczesnym 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 Dep. Edukacji w kontekście funkcjonowania Placówek Doskonalenia 
Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku nie widzi konieczności tworzenia nowej placówki. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

14 Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów nauczania 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2017 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Prowadzone są prace zmierzające do  opracowania regionalnych standardów nauczania we współpracy  
z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty i w porozumieniu z organami prowadzącym jednostki 
oświatowe. W standardach zostaną uwzględnione m.in. dostęp szkół do szerokopasmowego Internetu, 
wyposażenie ich w tablice interaktywne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, systemowe rozwiązania  
w zakresie doskonalenia kadry oświatowej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku, Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

18 

Realizacja projektu rozwoju infrastruktury Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  
w  Bydgoszczy pn. „Wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej” 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu w maju 2016 r. Na początku 2017 r. 
zostanie podpisana umowa z pracownią architektoniczną. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

 

 
 
Kierunek działań: 27. Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach 
kształcenia 

 
 
 
 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

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

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Przygotowano projekt pt. "Szkoła Zawodowców", w ramach którego planuje się realizację wielu zadań 
we współpracy szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami, np. staże zawodowe dla uczniów  
i nauczycieli. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

17 Utworzenie Środowiskowych Centrów Innowacyjnej Edukacji 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Dep. Edukacji opracował projekt budowy Centrów, jednak brak źródeł finansowania ze środków UE 
spowodował wstrzymanie prac. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 
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19 Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój funkcji edukacyjnych Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy  
w Toruniu 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój funkcji edukacyjnych Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
planowane są do realizacji poprzez projekt „Region Nauk Ścisłych – edukacja przyszłości”. CNMW jest 
partnerem tego projektu i w 2016 roku wspólnie z Dep. Edukacji opracowywał założenia tego 
przedsięwzięcia. Obecnie projekt ten podlega ocenie merytorycznej przez IZ RPO. W przypadku 
pozytywnej oceny i otrzymania dofinansowania z EFS projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa:  wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy/miasto Toruń, Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac W województwie trwają konsultacje w zakresie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny, uczelnie wyższe/instytucje 
badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji, miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac W województwie trwają konsultacje w zakresie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny, uczelnie wyższe/instytucje 
badawcze 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

16 Wprowadzenie Systemu Regionalnych Kół Przedmiotowych 

Etap realizacji Faza zaawansowana, od 2010 r. 

Opis podjętych 
prac 

I edycja Regionalnych Kół Przedmiotowych była realizowana w latach 2009-2010, natomiast II edycja w 
2013 r. W latach 2014-2015 kontynuowano projekt pod nową nazwą „Region Nauk Ścisłych”. W 2016 r. 
przygotowano kolejną edycję tego projektu „Region Nauk Ścisłych – edukacja przyszłości”, który obecnie 
jest w trakcie oceny merytorycznej przez IZ RPO. W przypadku pozytywnej oceny i otrzymania 
dofinansowania z EFS projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 29. Wprowadzenie systemów stypendialnych 

 

 

 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

22 Poszerzenie systemu stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży 

Etap realizacji Faza zaawansowana, od 2013 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie realizowane jest poprzez projekt stypendialny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WKP 2014-
2020. Poszerzono system stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży. Wsparciem objęto uczniów 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, uzdolnionych w zakresie matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych, informatyki, języków obcych i przedsiębiorczości (w 2016 r. wsparciem objęto 1723 
uczniów). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Faza początkowa, od 2017 do 2020 r. 
Opis podjętych 
prac 

Trwają prace nad przygotowaniem systemu stypendialnego umożliwiającego wykształcenie kadr dla 
rozwoju gospodarczego województwa w ramach inteligentnych specjalizacji. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Prowadzone są konsultacje z JST  w zakresie  opracowania systemu refundacji kosztów dojazdów do 
szkół ponadgimnazjalnych komunikacją publiczną dla uczniów z obszarów wiejskich i małych miast. 
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ZDROWIE 
 
Kierunek działań: 33. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa 

 

 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

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

Etap realizacji Zaawans. faza procesu inwestycyjnego, od 2014 do 2020 r. 
Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. zrealizowano wyposażenie uzupełniające oddziałów. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 

36 Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu 

Etap realizacji Wstępna faza procesu inwestycyjnego, od 2016 do 2022 r. 
Opis podjętych 
prac 

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, wybrano wykonawcę robót  
i rozpoczęto prace budowlane. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 
Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 

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

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

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): 
Art. 95a. 1. Dla obszaru województwa sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, zwaną dalej 
„Mapą Regionalną”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.  
2. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu  
z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Mapę Regionalną sporządza się raz na 5 lat. 
Art. 95c. Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala 
priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie 
efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę 
Regionalną. Dwie pierwsze edycje map przygotowuje Minister Zdrowia w terminach: do 01.04.2016 r. na 
okres 30.06.2016 r. - 31.12.2018 r., do 31.05.2018 r. na lata 2019-2021. 
Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w następujących 
zakresach: onkologii, kardiologii, leczenia szpitalnego oraz dla 30 jednostek chorobowych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 34. Rozwój profilaktyki zdrowotnej 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- wojewoda 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2018 do 2019 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. opracowano koncepcję regionalnego projektu senioralnego, w ramach którego zaplanowano 
realizację m.in. działań na rzecz zapewnienia kompleksowości usług opiekuńczych świadczonych dla 
niesamodzielnych osób starszych poprzez wykorzystanie systemu teleopieki. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, inwestorzy prywatni 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- ROPS w Toruniu, samorządy lokalne,  organizacje 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

33 Utworzenie Genetycznego Centrum Opieki w Bydgoszczy 

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK 
Rola samorządu województwa:  wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji b.d. 

29 Opracowanie i wdrożenie programów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

W ramach realizacji Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim: w 
2016 r. przebadano 2576 osób, wykryto 6 zakażeń HBV i 29 zakażeń HCV; przeprowadzono 20 szkoleń 
edukacyjnych, w których wzięło udział 335 osób; wydrukowano 550 szt. plakatów, 16 000 szt. ulotek, 2 
826 szt. kwestionariuszy uczestnika programu, 2826 szt. informacji o wyniku badania (program był 
finansowany z budżetu województwa, budżetów 23 gmin i powiatów, które przystąpiły do programu) 

W ramach realizacji Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w woj. kuj-pom.: w 2016 r. wykonano 2210 szczepień przeciwko 
pneumokokom (szczepionką skoniugowaną 13-walentną),  przygotowano i wydrukowano 25 000 szt. 
ulotek, 1200 szt. plakatów, 950 szt. formularza zgody rodzica na przeprowadzenie szczepienia (program 
był finansowany z budżetu województwa, budżetów 32 gmin i powiatów, które przystąpiły do programu). 

Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej skierowany został do 396 mężczyzn 
w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. 
U badanych wykryto u 22 osób tętniaka aorty brzusznej, udzielono 396 porad lekarskich oraz zaleceń 
dotyczących dalszego postępowania, przeprowadzono 396 rozmów edukacyjnych z pacjentami objętymi 
badania przesiewowymi, wydrukowano 1500 szt. ulotek, 200 szt. plakatów, 1000 szt. kwestionariuszy 
uczestnika badania, 1000 szt. informacji o wyniku badania przesiewowego, 1000 szt. zaproszeń na 
badanie (program był finansowany z budżetu województwa). 

W 2016 r. pilotażowo przeprowadzono Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób 
dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim 
(szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom). W  ramach realizacji programu 
zaszczepiono 367 osób przeciwko pneumokokom (szczepionką skoniugowaną 13-walentną). 
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Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim: Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, WOMP w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, SP ZOZ w Rypinie, VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy,  
-  Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko 
pneumokokom w woj. kuj-pom.: NZOZ  Przychodnia Lekarska w Ciechocinku, NZOZ Przychodnia 
Rodzinna w Aleksandrowie Kujawskim, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Bądkowie, Centrum Medyczne 
"Nad Brdą" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, SP ZOZ Cekcyn, ZOZ w Chełmnie, Przychodnia Chełmżyńska s.c. 
Ewa Antoniak - Hałat&Małgorzata Jakubowska&Agnieszka Musioł w Chełmży, NEUCA MED. Sp. z o.o. w 
Chełmży, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Bożena Morzyńska w Dąbrowie, Gminna Przychodnia w 
Dobrczu, NZOZ MEDYK Maria Grażyna Dąbrowska w Fabiankach, NZOZ Eskulap s.c. w Gniewkowie, 
Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Nasz Lekarz" Zbigniew Monowid Krzysztof Burzyński w 
Kruszwicy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia Sp. z o.o. w Kcynii, SP ZOZ 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie, SP ZOZ w Kijewie Królewskim, NZOZ Praktyka Lekarza 
Rodzinnego w Ciechocinku, NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Sławomir Jakobiński w Tryszczynie, 
Przychodnia Lekarska Rodzinna Sp.j. w Koronowie, NZOZ Eskulap lek. med. Tomasz Tomaszewski w 
Kowalewie Pomorskim, Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Nasz Lekarz" Zbigniew Monowid 
Krzysztof Burzyński w Kruszwicy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoje Zdrowie" w Kruszwicy, 
NZOZ w Lubiewie s.c., SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, NZOZ Zespół Lekarski s.c. w 
Osięcinach, NZOZ MEDICUS sp.j. Elżbieta i Jacek Gaj, Iwona Kotyńska, January Kaczmarek w Pakości, 
NZOZ Nasze Zdrowie Janowski, Ogórkiewicz Sp.j. w Rojewie, SP ZOZ w Rypinie, Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Stolnie, Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak&Nowak Sp. z o.o. w Toruniu, 
Centrum Medyczne "OLK-MED. Sp. z o. o. w Toruniu, Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o. o. w Tucholi, 
SP ZOZ w Śliwicach, SP ZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o. o. we Włocławku, 
-  Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej : Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. 
A. Jurasza w Bydgoszczy, Indywidualna Praktyka Lekarska Arkadiusz Migdalski w Bydgoszczy, Neuca 
Med. Sp z o.o. w Chełmży, MEDIC Klinika Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 
dra W. Biegańskiego w Grudziądzu, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, 
Przychodnia Lekarska Rodzina Jerzy Rajewski Spółka Jawna w Koronowie, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy; 
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 
dra Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, SPZOZ w Grucie, Lecznice CITOMED Sp.z o.o . w Toruniu, 
SPZOZ w Radziejowie, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, Kujawsko – Pomorskie Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku.  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

32 Rozbudowa Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz powstanie oddziałów onkologicznych w regionalnych 
szpitalach specjalistycznych na terenie województwa 

Etap realizacji Zaawans. faza procesu inwestycyjnego, od 2013 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2015 r. zakończono roboty budowalne budynku Zakładu Radioterapii w Zespole Głównym Centrum 
Onkologii przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy. Obecnie trwają prace związane z zakupem 
pierwszego wyposażenia Innowacyjnego Forum Medycznego. 

W latach 2014-2016 wybudowano obiekt Polikliniki Centrum, który zapewnienia pacjentom większy 
komfort a personelowi lepsze warunki pracy. W 2016 r. zadanie zakończono w zakresie robót 
budowlanych, a działalność medyczną rozpoczęto w dniu 16.06.2016 r. w oparciu o wyposażenie 
przeniesione z byłej Przychodni. Do zakończenia części budowlanej pozostało wybudowanie łącznika 
pomiędzy obiektami Polikliniki i Zespołu Głównego. Obiekt wymaga także doposażenia w sprzęt i 
aparaturę medyczną. Nowe pomieszczenia Polikliniki Centrum – po odpowiednim doposażeniu - 
umożliwią powstanie także dodatkowych poradni o nowych specjalizacjach. Utworzenie Polikliniki 
Centrum pozwoliło również zagospodarować pomieszczenia na parterze budynku diagnostyczno-
leczniczego dla nowego Ambulatorium Chemioterapii.  

W 2016 r. rozpoczął także funkcjonowanie Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych z wykorzystaniem 
dwóch instalacji ITPO - 1 i ITPO - 2 tworząc zaplanowany efekt ekologiczny w postaci zwiększonego 
przerobu odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 36. Rozwój technologii telemedycznych  

 
 
Kierunek działań: 38. Dostosowanie systemu ochrony zdrowia dla potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa  

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy,  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 

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 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Obiekt Zakładu Radioterapii z dwoma bunkrami na akceleratory wysokoenergetyczne, pomieszczeniem 
pracowni symulatora do planowania leczenia, modelarnią oraz innymi pomieszczeniami technologicznymi 
wybudowano w latach 2014-2015, uzyskując w dniu 2.09.2015 r. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
Po zakończonej budowie do dnia 30.11.2015 r. obiekt został wyposażony w symulator i pozostałe 
pierwsze wyposażenie technologiczne. Podstawowe wyposażenie budynku w dwie zintegrowane linie do 
radioterapii z akceleratorami liniowymi Clinac iX zakupiono w roku 2016. Zakład Radioterapii we 
Włocławku w maju 2017 r. rozpocznie pełną działalność z wykorzystaniem obu akceleratorów. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 

30 Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 do 2021 r. 

Opis podjętych 
prac 

Planowana jest kontynuacja projektu "e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach modułu e-zdrowie. Nowy 
projekt realizowany będzie pod nazwą "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany 
elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim". W 2016 r. zankietyzowano 
jednostki ochrony zdrowia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W 2017 r. zamierza się 
przygotować wniosek o dofinansowanie (planowane zadania: 1. Budowa regionalnego systemu 
zarządzania tożsamością oraz zabezpieczeń dostępu do świadczonych usług EHR, 2. Integracja usług 
świadczonych w modelu Software as a Service (SaaS) ze szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS), 3. 
Budowa Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej, 4. Budowa i udostępnienie aplikacji 
mobilnej. 5. Integracja Jednostek Podstawowej Ochrony Zdrowia, Wojewódzkich Ośrodków Medycyny 
Pracy, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych z regionalnym repozytorium danych medycznych, 6. 
Budowa rozwiązania w zakresie telemedycyny 7. Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek 
ochrony zdrowia.) 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji w partnerstwie z JST, jednostkami ochrony 
zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
-  Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

37 Utworzenie Centrum Konsultacyjnego dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Toruniu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 
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Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
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Cel strategiczny: Innowacyjność 
 
 
Kierunek działań: 2. Poprawa zdolności naukowo-badawczych szkół wyższych 

 

 

 

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

Etap realizacji Faza projektowa, od 2012 r. 

Opis podjętych 
prac 

Projekt znajduje się wśród przedsięwzięć Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, co pozwalało 
na ubieganie się o środki finansowe na infrastrukturę B+R z POIR. W dniach 1.10.2015-31.03.2016 trwał 
nabór wniosków w ramach konkursu 4.2 POIR, jednak ze względu na wymagania konkursowe 
przedsięwzięcie nie wystartowało w konkursie i przez to nie otrzymało dofinansowania. W 2017 r. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje aktualizację Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 
Badawczej oraz ogłoszenie kolejnego konkursu na wsparcie tego rodzaju projektów. Konsorcjanci 
rozważają możliwość wystartowania w konkursie i czynią prace przygotowawcze aplikacji konkursowej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, administracja rządowa, samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Konsorcjum „Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych”  (lider-UMK) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Z inicjatywy samorządu województwa 20.06.2015 podpisano list intencyjny na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej pomiędzy SW, KPAI, KPFP a UMK / UKW / UTP / PWSZ.                                            
Od 9.07.2013 przy Marszałku Województwa działa pełniące funkcję opiniodawczo-doradczą Kolegium 
Rektorów (UMK, UTP, UKW, PWSZ, AM, WSB, WSG). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: uczelnie wyższe, 
Rola samorządu województwa: inicjująca,  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

6 Utworzenie Uczelnianego Centrum Stomatologii w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Collegium Medicum UMK 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Collegium Medicum UMK 

7 Utworzenie Uczelnianego Centrum Geriatrii w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. 
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Kierunek działań: 4. Rozwój współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a gospodarką 

 

 
 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Collegium Medicum UMK 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Collegium Medicum UMK 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia, Collegium Medicum UMK 

8 Utworzenie Uczelnianego Centrum Żywienia i Aktywności Fizycznej Człowieka w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu SafeFoodMed, który znajduje się na liście przedsięwzięć 
priorytetowych, uznanych za uzgodnione w ramach KT. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
kryteriów przedmiotowego konkursu, który prawdopodobnie zostanie ogłoszony w I kw. 2017 r. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Konsorcjum SafeFoodMed (liderzy: UKW i UTP) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

3 Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacyjności pełniącej rolę centrum badań i transferu 
innowacji 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

KPAI została powołana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 
maja 2013 r. W 2016 r. KPAI podpisała umowę z partnerami na realizację projektów: Fundusz Badań i 
Wdrożeń oraz  Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy,  porozumienie z Fundacją 
Zaawansowanych Technologii w Warszawie w zakresie wymiany doświadczeń w celu aktywizacji postępu 
technologicznego, naukowego i innowacji oraz list intencyjny o współpracy na rzecz przedsiębiorczości 
akademickiej w woj. kujawsko-pomorskim. Ponadto współpracowano z samorządem regionalnym, 
fundacjami, uczelniami, przedsiębiorcami z regionu jak i spoza niego.  

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- KPAI  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego, KPAI 

Źródło informacji KPAI 

4 Rozwój Bydgoskiego Klastra Przemysłowego zrzeszającego firmy branży narzędziowo-przetwórczej 

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Województwo wspiera rozwój BKP. Firmy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez COIE 
(spotkaniach informacyjnych i konferencjach). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Bydgoski Klaster Przemysłowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
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Kierunek działań: 6. Rozwój instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanych na rozwój 
przedsiębiorstw innowacyjnych 

5 Przekształcenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoski Park Naukowo-
Technologiczny i Przemysłowy 

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, uczelnie wyższe, instytucje badawcze 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji:  w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

12 
Stworzenie internetowego mechanizmu wymiany informacji (bazy danych) między jednostkami 
naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami 

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne:  samorząd województwa   
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji:  do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Dep. Nadzoru Właścicielskiego, 
Transportu i Cyfryzacji - KPAI 

Źródło informacji 
Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Dep. Nadzoru Właścicielskiego, 
Transportu i Cyfryzacji - KPAI 

11 Utworzenie funduszu na cele zakupów patentów, technologii, zakup usług doradczych związanych  
z zakupem patentów i technologii 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

KPAI złożyło 2 wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych RPO WKP 2014-2020 (Fundusz Badań i Wdrożeń, Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher 
Badawczy).  

13 maja 2016 r. KPAI podpisało umowę z partnerami tj. Związkiem Pracodawców „Pracodawcy Pomorza  
i Kujaw”, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział  
w Bydgoszczy na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy oraz w dniu 23 maja 
2016 r. z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń,  
w ramach których przewiduje się, że wsparcie trafi do około 350 przedsiębiorców z naszego regionu. 

Celem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej. Planowanym efektem realizacji 
projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami 
badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.  

Efektem realizacji przedsięwzięć w ramach modułu 1 Funduszu Badań i Wdrożeń będzie wdrożenie 
wyników prac B+R, nowych produktów, usług lub technologii, we własnej działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do 
działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Rezultatem przedsięwzięć realizowanych w ramach 
modułu 2 będzie dokonanie  zgłoszenia patentowego, zgłoszenia wzorów przemysłowych, zgłoszenia 
wzorów użytkowych. 

Drugim z projektów jest Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, którego celem jest zwiększenie 
aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez 
wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie dotacji ma 
zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności 
rynkowej przedsiębiorstw. 

W wyniku realizacji projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy planuje się wsparcie co 
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najmniej 300 przedsięwzięć grantowych, których efektem będzie wdrożenie wyników prac B+R, nowych 
lub udoskonalonych produktów, usług, technologii lub procesu produkcyjnego lub usługowego, usług lub 
technologii, we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż 
wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.  

Realizacja projektów przyczyni się do zbudowania współpracy pomiędzy biznesem a jednostkami 
naukowymi, podejmowania aktywności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, przygotowania 
przedsiębiorstw do realizacji działań innowacyjnych bez finansowania ze środków publicznych. Projekty 
te będą wspierały wdrożenie RIS w województwie kujawsko-pomorskim, stworzenie nowoczesnej oferty 
usługowo-produkcyjnej w firmach otrzymujących wsparcie, zacieśnienie współpracy pomiędzy IOB  
z regionu województwa oraz zbudowanie sieci współpracy IOB z regionu województwa. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- KPAI 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – KPAI 

Źródło informacji KPAI 

13 Utworzenie regionalnego funduszu „venture capital” 

Etap realizacji b.d. 

Opis podjętych 
prac 

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim  
w latach 2014-2020 wykazała potrzebę powstania funduszu "venture capital" dla przedsiębiorczości 
akademickiej. Jego utworzenie planuje się w ramach działania 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw 
akademickich przez instrumenty kapitałowe RPO WKP 2014-2020. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa  
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro 
Programowania RPO 2014-2020 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro 
Programowania RPO 2014-2020 

14 Utworzenie regionalnego inkubatora kreatywnych przemysłów 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2017 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

W marcu 2016 roku zostało złożone pismo do PMT o przeznaczenie kamienicy pozostającej w zasobach 
miasta  na inkubator. W kwietniu 2016 roku odbyło się spotkanie z PMT, na którym PMT poinformował  
o innych planach miasta w stosunku do ww. kamienicy. Miasto przedstawiło propozycje nowej lokalizacji 
dla inkubatora, oferowało dwie nieruchomości, które nie spełniają wymagań technicznych lub 
lokalizacyjnych. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

15 Rozwój Exea Data Center w Toruniu 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2011 do 2015 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 r. 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. 
W roku 2015 zrealizowano działania inwestycyjne prowadzące do uruchomienia drugiej komory 
serwerowej (uruchomiona listopad 2015 r.), podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz 
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Kierunek działań: 7. Rozwój innowacyjnych aspektów i rozwiązań w ramach inteligentnych 
specjalizacji 

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 bezpieczeństwa (pierwsze centrum przetwarzania danych w Polsce). 

Założenia Strategii 
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  

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

16 Utworzenie Ośrodka Wspierania Innowacyjności w zakresie technologii ICT w Toruniu 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2013 do 2015 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 r. 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. 
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 Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji – TARR S.A. 

17 Rozwój Toruńskiego Inkubatora Technologicznego 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2009 do 2014 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 r. 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 Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

9 Utworzenie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2012 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Realizacja zadania została zawieszona na rzecz proponowanej lokalizacji w naszym województwie -  
w Bydgoszczy - siedziby Instytutu Śródlądowych Dróg Wodnych, będącego instytutem naukowym 
podległym Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedstawiciele województwa brali 
udział w sporządzeniu struktury organizacyjnej instytutu i uczestniczą w spotkaniach dotyczących 
możliwości jego powstania. W chwili obecnej decyzja o utworzeniu jednostki pozostaje w gestii Ministra. 

Założenia Strategii 

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 
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Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dep. Rozwoju Regionalnego – 
Biuro ds. Dróg Wodnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro ds. Dróg Wodnych 

10 
Rozwój projektu EKO-FOOD-MED. 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
EnFoodLife 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2013 r. 

Opis podjętych 
prac 

Projekt znajduje się wśród przedsięwzięć Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, co pozwoliło 
na ubieganie się o środki finansowe na infrastrukturę B+R z POIR. W dniach 1.10.2015-31.03.2016 trwał 
nabór wniosków w ramach konkursu 4.2 POIR, jednak ze względu na wymagania konkursowe 
przedsięwzięcie nie wystartowało w konkursie w związku z czym nie otrzymało dofinansowania. W 2017 
r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje aktualizację Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 
Badawczej oraz ogłoszenie kolejnego konkursu na wsparcie tego rodzaju projektów. Konsorcjanci 
rozważają możliwość wystartowania w konkursie i czynią prace przygotowawcze aplikacji konkursowej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne:  uczelnie wyższe  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (lider: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
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Cel strategiczny: Nowoczesny sektor rolno-spożywczy 
 
 
Kierunek działań: 1. Rozwój badań naukowych w zakresie produkcji rolnej 

 
 
Kierunek działań: 4. Rozwój szkolnictwa praktycznego dla stworzenia podstaw do rozwoju 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

 
 
Kierunek działań: 6. Poprawa przyrodniczych warunków realizacji produkcji rolnej, w tym poprawa 
gospodarki wodnej w rolnictwie  

5 
Utworzenie Regionalnego Centrum Innowacyjności Wsi i Rolnictwa dla rozwoju i transferu innowacji  
w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie było możliwe do dofinansowania z POIR, jednak beneficjent wycofał się z ubiegania się o 
wsparcie. Od decyzji beneficjenta zależy czy wystartuje w ramach konsorcjum EnFoodLife w konkursie 
POIR (prawdopodobnie 2017 r.) 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy  
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

8 Rozwój systemu praktyk zawodowych uczniów szkół rolniczych w nowoczesnych gospodarstwach 
rolnych 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego kontynuuje współpracę z przedstawicielami jst zwłaszcza 
na szczeblu powiatów, wspierając placówki oświatowe o profilu rolniczym w zakresie tworzenia 
warunków doskonalenia odbywania przez uczniów praktycznej nauki zawodów rolniczych. Praktyki 
zawodowe uczniów w różnych specjalnościach związanych z rolnictwem (ogrodnictwo, architektura 
krajobrazu, gastronomia, hotelarstwo, obsługa i eksploatacja maszyn rolniczych, produkcja roślinna  
i zwierzęca) odbywały się wielopłaszczyznowo, zarówno w szkołach, pracowniach, gospodarstwach 
rolnych, zakładach pracy jak również w utworzonych centrach praktycznej nauki w zawodach rolniczych. 
Łącznie w 2016 r. objęto 2923 uczniów różnymi formami praktyk. W indywidualnych gospodarstwach 
rolnych odbyło praktyki 458 uczniów, w warsztatach szkolnych 913 osób, u pracodawców 543 uczniów  
a w centrach praktycznej nauki w zawodach rolniczych 336 osób. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- zespoły szkół ponadgimnazjalnych 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 

6 Rozwój systemów małej retencji 

Etap realizacji działanie ciągłe 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. nie realizowano inwestycji w tym zakresie. Przygotowano dokumentację do ośmiu inwestycji: 
- budowa zbiornika małej retencji w Śmiłowicach (przygotowana), 
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 
0+000 do km 14+000 (w trakcie przygotowania), 
- zwiększenie zdolności retencyjnej Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację 
budowli piętrzącej w km 0+800, gm. i m. Grudziądz (przygotowana), 
- budowa zbiornika retencyjnego na rzece Fryba we wsi Brzozowo, gm. Kijewo Królewskie, Stolno 
(przygotowana), 
- odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka istniejącej zastawki 
oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z j. Wiecanowskiego (w trakcie 
przygotowania), 
- budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno (przygotowana), 
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Kierunek działań: 7. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 
Kierunek działań: 9. Promocja regionalnych produktów żywnościowych 

- kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu 
zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień (przygotowana), 
- budowa przepławki dla ryb na rzece Skarlanka w m. Tama Brodzka gm. Brodnica (w trakcie 
przygotowania). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 

7 Rozwój i odbudowa sieci melioracji 

Etap realizacji działanie ciągłe 
Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. nie realizowano inwestycji w tym zakresie.  
 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 

3 
Identyfikacja strategicznego zasobu rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz ustanowienie zasad jego 
ochrony 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zasadne jest wstrzymanie prac do czasu przyjęcia KUB. W związku z tym, że KUB na poziomie 
ustawowym będzie formułował założenia ochrony gruntów poprzez regulację sposobu realizacji 
zagospodarowania, opracowanie na poziomie regionalnym może stracić zasadność przygotowania. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

1 Opracowanie i wdrożenie znaku towarowego dla żywności wyprodukowanej na terenie województwa 
oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej regionalnej żywności wśród mieszkańców województwa 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji – zawieszono 

Opis podjętych 
prac 

Promowanie wyprodukowanej żywności odbywało się w 2016 r. poprzez udział producentów na 
organizowanych w kraju i zagranicą targach, wystawach, dożynkach, imprezach regionalnych  
i wyjazdach studyjnych. Wydatkowano łącznie z budżetu województwa i KSOW 434 600,55 zł. W wyniku 
zebranych opinii wśród producentów żywności przeprowadzonej w 2016 r., nie zachodzi potrzeba 
szczególnego oznakowania wytwarzanych produktów w województwie, gdyż producenci firmują je swoim 
nazwiskiem i miejscowością wytworzenia. Odbiorcy znają ich markę i jakość wyrobów. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- podmioty produkujące żywność, Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Regionalna Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego Kujawy i Pomorze 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 
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Kierunek działań: 10. Rozwój przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym 

 
 
Kierunek działań: 14. Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej w sektorze rolno-
spożywczym, szczególnie w celach eksportowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Opracowanie i wdrożenie zasad i oznakowania regionalnych markowych produktów żywnościowych 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Opracowane w 2014 r. zasady oznakowania produktów i logo Spiżarni Kujawsko-Pomorskiego były na 
bieżąco wdrażane w 2016 r. Spiżarnia Kujawsko-Pomorska liczy 13 członków. Podmioty produkujące 
żywność wysokiej jakości uczestniczyły w wydarzeniach promocyjnych z wieloma produktami. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- podmioty produkujące żywność, Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Regionalna Sieć Dziedzictwo Kulinarne 
Kujawy i Pomorze 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 

4 Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Klastra Produkcji Żywności Wysokiej Jakości 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2015 r. 
Opis podjętych 
prac 

Klaster Spiżarnia Kujawsko-Pomorska zarejestrowano w 2014 r. Spiżarnia prowadzi swoja statutową 
działalność, liczy obecnie 13 członków, promuje produkty na wystawach i organizowanych imprezach. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: inwestorzy prywatni, samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: inicjująca, wspierająca, wykonawcza w zakresie wybranych zadań 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Klaster Spiżarnia Kujawsko-Pomorska 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 

9 Utworzenie Regionalnego Centrum Eksportu Bezpiecznej i Markowej Żywności 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Zadanie nie jest realizowane z powodu braku dokumentacji i zabezpieczenia środków finansowych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 
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Cel strategiczny: Bezpieczeństwo 
 
 
Kierunek działań: 1. Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły 

 

 
 

2 Budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka 

Etap realizacji Faza uzgadniania dokumentacji, od 2009 do 2026 r. 

Opis podjętych 
prac 

1. Zgłoszenie i umieszczenie inwestycji w strategicznych dokumentach krajowych (projekcie Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Planach Gospodarowania Wodami i Planach Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym). Zatwierdzenie aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i przyjęcie przez rząd tego 
dokumentu likwiduje zasadniczą przyczynę odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia jakim jest 
budowa stopnia w Siarzewie.  
2. Stała współpraca z Ministerstwami: Środowiska, Energii, Rozwoju oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, a także KZGW, RZGW w Gdańsku i firmą Energa Invest na rzecz realizacji inwestycji, w tym 
podczas uzyskiwania przez Energę decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn.: 
„Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu 
energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych, a także w sprawie 
sporządzenia Memorandum informacyjnego dla EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) dot. 
projektu: „Budowy kaskady odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – etap I budowa drugiego stopnia 
na Wiśle poniżej Włocławka”. 
3. Udział Marszałka Województwa, jako przedstawiciela województw nadwiślańskich, w Komitecie 
sterującym do spraw Inwestycji na Śródlądowych drogach wodnych i Pełnomocnika Marszałka ds. dróg 
wodnych w grupie roboczej przy ww. Komitecie, powołanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, odpowiedzialnych za wparcie Ministra w przygotowaniu studiów wykonalności dla kaskady 
Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska.  
4. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przygotowaniu Założeń do 
planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, 
które są podstawą do dalszych prac na rzecz budowy Kaskady dolnej Wisły (w chwili obecnej 
Ministerstwo przygotowuje studium wykonalności dla kaskady Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska),  
a także przy przyjęciu przez Polskę Konwencji AGN. 
5. Stałe prowadzenie działań promujących budowę stopnia, w tym m.in. organizacja warsztatów 
terenowych na Wiśle „Kaskada Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie” (8.09.2016), wydanie numeru 
czasopisma Gospodarka Wodna w całości poświęconego problematyce kaskady, organizacja konferencji 
„Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu” (15.03.2016) oraz posiedzenia dwóch sekcji Narodowej 
Rady Rozwoju „Aktywizacja potencjału gospodarczego rzek” (6.07.2016). 
6. Udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki stopni wodnych oraz lobbowanie 
inwestycji wśród władz centralnych. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa, Energa SA, RZGW w Gdańsku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 

3 Przygotowanie dokumentacji dla realizacji stopni wodnych poniżej Torunia i w rejonie Chełmna 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2009 do 2050 r. 

Opis podjętych 
prac 

Dokumentacja dla ww. stopni zostanie ujęta w studium wykonalności dla dolnej Wisły od Warszawy do 
Gdańska, które jest obecnie przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 
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Kierunek działań: 2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

 
 
Kierunek działań: 3. Rozwój systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania na zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 
 
 
 
 

4 Budowa i modernizacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią 

Etap realizacji działanie ciągłe 

Opis podjętych 
prac 

Zrealizowano inwestycje: 
1) Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część 
piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. 
Raciążek, Ciechocinek. Efektem jest modernizacja wału przeciwpowodziowego na długości 3,650 km 
(realizacja ze środków budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa). 
2) Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu 
zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) – system 
monitoringu zużycia energii elektrycznej (realizacja ze środków budżetu państwa oraz WFOŚIGW). 
Realizacja zadania stanowi kontynuację przedsięwzięcia z 2013 r. i umożliwia kontrolę zużycia energii 
elektrycznej na przeciwpowodziowych stacjach pomp. Prace prowadzono na 14 pompowniach: Dybowo 
gm. Wielka Nieszawka, pow. toruński; Czarnowo gm. Zławieś Wielka, pow. toruński; Starogród gm. 
Chełmno, pow. chełmiński; Chełmno gm. Chełmno, pow. chełmiński; Rządz gm. Grudziądz, pow. 
grudziądzki; Słońsko gm. Inowrocław, pow. inowrocławski; Szynwałd gm. Sośno, pow. sępoleński; 
Kończyce II gm. Nowe n/Wisłą, pow. świecki; Pastwiska gm. Nowe n/Wisłą, pow. świecki; Przechowo 
gm. Świecie n/Wisłą, pow. świecki; Topólno gm. Pruszcz, pow. świecki; Łęgnowo m. Bydgoszcz, pow. 
bydgoski; Słońsk Dolny gm. Aleksandrów Kuj., pow. aleksandrowski; Wołuszewo gm. Aleksandrów Kuj., 
pow. aleksandrowski. 
3) Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec 
Kujawski, m. Bydgoszcz, realizacja od km 0+000 do km 1+080. Efektem jest modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na długości 1,080 km (realizowana ze środków budżetu państwa oraz rezerwy 
celowej budżetu państwa).  

Opracowywana została także dokumentacja techniczna dla następujących inwestycji: 
1) przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 do km 3+390, m. Toruń  
(w trakcie przygotowania), 
2) przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. 
Realizacja od km 7+075 do km 10+600 (opracowana), 
3) przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec 
Kuj., m. Bydgoszcz (opracowana). 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, inicjująca 
Zakładany okres realizacji: działania ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji,  KPZMIUW we Włocławku 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji,   

5 Udoskonalenie i upowszechnienie systemu informatycznego powiadomienia ratunkowego 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Trwają przygotowania do wdrożenia. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia 
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Kierunek działań: 4. Poprawa sprawności funkcjonowania służb ratownictwa medycznego, straży 
pożarnej, policji i innych służb publicznych i społecznych bezpieczeństwa życia i mienia 

 

 
 
Kierunek działań: 5. Poprawa bezpieczeństwa transportu 

 

 

1 Budowa Policyjnego Centrum Dowodzenia dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 do 2017 r. 
Opis podjętych 
prac 

Złożono wniosek o wpisanie na listę przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla RPO WK-P, wniosek 
został odrzucony. Projekt został ujęty w planie finansowania KWP w Bydgoszczy z budżetu państwa. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: możliwy udział samorządu województwa jako wykonawcy w partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: BD w SRW 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Organizacyjny 

Źródło informacji Dep. Organizacyjny 

6 
Stworzenie sieci mobilnych punktów zabezpieczenia operacyjnego akwenów wykorzystywanych 
turystycznie 

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac 

b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie, inicjująca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

7 Realizacja infrastruktury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i ratownictwa drogowego na 
terenie powiatu aleksandrowskiego 

Etap realizacji b.d. 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

Źródło informacji Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

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 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Zadanie będzie finansowane z RPO WKP 2014-2020. 

Założenia Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

Źródło informacji Dep. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
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Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie 
 
 
Kierunek działań: 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej 

 

 
 
Kierunek działań: 2. Rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  

1 
Budowa regionalnej platformy wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania jednostkami 
samorządu terytorialnego 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

W rezultacie inicjatywy p. Marszałka podjęto działania związane z organizacją funkcjonowania Forum 
Samorządowego, stanowiącego platformę dyskusji oraz wymiany doświadczeń samorządów lokalnych  
i samorządu województwa. Dotychczas zorganizowano i przeprowadzono 2 posiedzenia: wiosenne 
09.06.2016 r. i jesienne 17.11.2016 r. Na I Forum przedstawione zostały idee i założenia Forum. 
Ponadto omówiono najważniejsze osiągnięcia w zakresie polityki rozwoju, realizowanej ze środków 
unijnych w latach 2007-2013,  konkursy w ramach RPO WKP 2014-2020 oraz rolę cyfryzacji w realizacji 
usług publicznych. Przedstawiciele poszczególnych korporacji samorządowych przedstawili zagadnienia, 
które wynikały ze spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z poszczególnymi Konwentami 
Wójtów, Burmistrzów, Starostów. W trakcie II Forum omówiono konieczność podejmowania wspólnych 
działań na rzecz rozwoju regionu, budowania jego integracji wewnętrznej oraz wspólnego rozwiązywania 
istotnych problemów. Omawiano kwestie związane z realizacją działań wspieranych środkami UE. 
Uczestnicy Forum uroczyście podpisali stanowisko samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  
w sprawie polityki spójności UE po 2020 roku. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 

15 
18 

Wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”  
= przedsięwzięcie 18 Budowa regionalnego portalu informacji przestrzennej 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Kontynuacja projektu pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Wybrano wykonawcę na "Wykonanie 
analizy, opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności” dla projektu. Trwają prace nad zapisami 
porozumień z partnerami projektu. Przygotowywane są informację do wniosku aplikacyjnego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa w partnerstwie z samorządami lokalnymi 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

4 Rozwój systemu stowarzyszeń wzajemnej pomocy JST w zakresie likwidacji i ograniczania negatywnych 
skutków zdarzeń żywiołowych (typu Salutaris) 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. prowadzono działania statutowe stowarzyszenia w zakresie udzielania pomocy i wsparcia 
samorządów lokalnych oraz przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne i edukacyjne, skierowane do 
społeczności lokalnych. 
W minionym roku udzielono wsparcia 5 członkom (gminom) na kwotę 106 000 zł, które związane było  
z likwidacją skutków gwałtownych zmian pogodowych w naszym województwie, jak też pożarów. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe "Salutaris" 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 
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Kierunek działań: 3. Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej instytucji kultury, rynku 
pracy, pomocy społecznej, ekonomii społecznej oraz organizacji sportowych 

 
 
Kierunek działań: 5. Poprawa zarządzania przestrzenią województwa 

 

9 „Nowe otwarcie Funduszu Wsparcia” – opracowanie i wdrożenie założeń Funduszu Wsparcia 
dostosowanego do nowych założeń interwencji. 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Prace nad koncepcją w zakresie funkcjonowania rozwiązań organizacyjno-finansowych dotyczących 
wsparcia środowisk lokalnych w zakresie inicjatyw obywatelskich. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego 

2 Promocja i wspieranie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Od 2016 r. funkcjonuje tylko jeden ośrodek Debaty Międzynarodowej w województwie kujawsko-
pomorskim, który wyłoniony został w drodze konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 
2016-2018 tę rolę pełni Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która znalazła się 
wśród 9 podmiotów w Polsce z różnych województw, które zwyciężyły w konkursie na realizację zadania 
publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącego prowadzenia Regionalnych Ośrodków 
Debaty Międzynarodowej. W 2016 roku departament nie podjął się realizacji wspólnych inicjatyw  
z ww. podmiotem z powodu braku zainteresowania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej  
w Toruniu realizacją wspólnych przedsięwzięć. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 

17 Wykonanie diagnozy stanu ładu przestrzennego w województwie 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2015 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Zlecono wykonanie opracowania pn: Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza 
z założeniami programu jego kształtowania” UMK w Toruniu Wydziałowi Nauk o Ziemi UMK. Materiał 
został odebrany od wykonawcy w 2016 r. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Dep. Środowiska, KPBPPiR, eksperci 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

12 Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów w dziedzinie ładu przestrzennego 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2015 do 2019 r. 
Opis podjętych 
prac 

Z uwagi na terminy wynikające z przygotowania harmonogramu konkursów RPO w 2015 r. opracowano 
Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-
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pomorskiego przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie programowania 2014-2020,  
w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji i inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. 
19 maja 2016 r. zorganizowano spotkanie w sprawie propozycji wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości, 
dotyczących kryteriów i standardów ładu przestrzennego dla różnych przedsięwzięć które mają być 
realizowane w ramach konkursów RPO. Przeprowadzona przez KPBPPiR ocena w zakresie doświadczeń  
z dotychczas opiniowanymi projektami budownictwa przedszkolnego i termomodernizacji, pod kątem 
wniosków dla ujednolicenia oceny wszystkich obiektów kubaturowych pozwoliła dokonać korekty 
opracowania. W związku z czym 15 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie 
zmian do dokumentu pn. Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce 
województwa kujawsko-pomorskiego. Wdrażanie dokumentu jest prowadzone na bieżąco. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- opracowanie: Zespół ds. Ładu przestrzennego powołany przez Marszałka Województwa we współpracy 
z partnerami 
- wdrożenie: KPBPPiR 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

20 Realizacja projektu „Zintegrowane Działania Planistyczne w Przestrzeni” 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania w ramach Infostrady 2.0. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

16 Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

W związku z zakończeniem etapu „cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego województwa kujawsko-pomorskiego” w postaci Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych dla skali 1:10 000 kontynuowane są prace nad wdrożeniem bieżącej aktualizacji Bazy 
DOT10k i standardowego opracowania kartograficznego 10k – mapy topograficznej w skali 1:10 000 
generowanej z BDOT. 
W 2016 r. wykonano 35 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 – SOK10k dla terenu położonego 
na styku powiatów toruńskiego, włocławskiego i aleksandrowskiego oraz bydgoskiego i toruńskiego. 
Obszar opracowania obejmuje: teren przebiegu autostrady A1 do węzła Włocławek Płn. do węzła Toruń 
Płd., teren wzdłuż Wisły od Włocławka do Torunia, teren pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- jednostka wykonawstwa geodezyjnego – OPGK Olsztyn 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji, Geodeta Województwa 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji, Geodeta Województwa 

19 Utworzenie portalu „Przyjazna przestrzeń” 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

W 2015 r. przygotowano specyfikację portalu „Przyjazna przestrzeń” regionu kujawsko-pomorskiego, ale 
z powodu braku środków zadanie nie zostało zrealizowane. W 2016 r. przeprowadzono rozmowy oraz 
odbyły się 2 spotkania (1 i 17.06.2016) z Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu  
i Cyfryzacji w zakresie opracowania koncepcji dotyczącej włączenia portalu „Przyjazna Przestrzeń” 
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(wskazanego w SRW) w struktury Infostrady 2.0. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego, Pełnomocnik ds. Ładu Przestrzennego 

5 Optymalizacja podziału administracyjnego 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: administracja rządowa 
Rola samorządu województwa: - 
Zakładany okres realizacji: zależny od planów działań podmiotów odpowiedzialnych 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- administracja rządowa, 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

6 Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych województwa 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2014 do 2019 r. 

Opis podjętych 
prac 

1) Dep. Środowiska: w 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą wraz z 
elementami audytu krajobrazowego OCHKDrwęcy. Ponadto w dalszej kolejności (w latach 2017-2019) 
planowane jest przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych  
w pozostałych obszarach  chronionego krajobrazu województwa.  
2) Tucholski Park Krajobrazowy: przeprowadzono inwentaryzację chiropterologiczną wybranych 
stanowisk; monitoring florystyczny (kukułka krwista, dziewięćsił bezłodygowy, sasanka otwarta, sasanka 
łąkowa, chamedafne północna, lilia złotogłów); monitoring ornitologiczny (zimorodek zwyczajny); 
inwentaryzację ornitologiczną wybranych stanowisk (1200 stanowisk). 
3) Krajeński Park Krajobrazowy: zorganizowano warsztaty, w ramach których prowadzono całonocne 
odłowy, liczenie i inwentaryzację nietoperzy. Podczas prowadzenia prac również wyszukiwano  
i identyfikowano kolonie rozrodcze. Zaplanowano kontynuację zadania w przyszłym roku w południowej 
części parku. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, Tucholski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 

7 Weryfikacja granic i zasad funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

W sierpniu 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwały w sprawie wyznaczenia  
i ustalenia zasad ochrony dla wszystkich 31 obszarów chronionego krajobrazu oraz Krajeńskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Zaktualizowano i rozbudowano system informacji geograficznej GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. 
Ponadto uzyskano wsparcie techniczne w zakresie wprowadzania i aktualizacji bazy danych oraz 
geoprzetwarzaniu oraz przeszkolono dwóch pracowników KPK z zakresu wprowadzania i aktualizacji 
danych pozyskanych za pomocą urządzenia GPS, terenowej aktualizacji danych, zarządzania danymi 
przyrodniczymi. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 8. Poprawa dostępności mieszkań dla młodych rodzin w największych miastach 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, Krajeński Park Krajobrazowy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 

8 
Opracowanie projektu wsparcia rozwoju gmin położonych na terenach objętych obszarowymi formami 
ochrony przyrody w zakresie szeroko rozumianych inwestycji proekologicznych 

Etap realizacji Odstąpiono od realizacji 

Opis podjętych 
prac 

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. Ekspertyza miała 
posłużyć sporządzeniu Kujawsko-pomorskiego programu rozwoju terenów objętych obszarowymi 
formami ochrony przyrody jednakże wykazała, że nie istnieją korelacje pomiędzy rozwojem społeczno-
gospodarczym gminy a jej położeniem w obszarze objętym ochroną. Dokonano diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej w poszczególnych gminach i odniesiono ją do stopnia pokrycia gminy 
obszarowymi formami ochrony przyrody, co dało następujące wnioski:                                                    
- nie występuje związek analizowanych zjawisk społecznych i gospodarczych z wielkością powierzchni 
gminy objętej ochroną przyrody, 
- związek taki dotyczy zarówno analizy przez pryzmat poszczególnych wskaźników, jak też wyników 
analizy wielokryterialnej, 1- lub 3-wskaźnikowej, 
- nie zachodzi zjawisko uszczuplania dochodów gmin z powodu zakazów, a przez to ograniczeń 
rozwojowych związanych z faktem istnienia form ochrony przyrody, 
- nie zachodzi zjawisko uszczuplania dochodów gmin wynikające z faktu, iż obszary chronione mają 
charakter leśny, 
- reasumując: sukces społeczno-gospodarczy gminy zależy od innych czynników, a jego brak nie może 
być uzasadniany faktem występowania form ochrony przyrody.  
Wykonana ekspertyza stała się więc przesłanką do odstąpienia od przygotowania Kujawsko-pomorskiego 
programu rozwoju terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, WFOŚiGW 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 

13 Opracowanie i wdrożenie przestrzennych założeń eksploatacji kopalin jako podstawy dla ochrony 
przestrzeni województwa 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. nie opracowywano założeń do eksploatacji kopalin z powodu braku danych geologicznych, 
które byłyby podstawą do uruchomienia eksploatacji istotnych dla ochrony przestrzeni województwa złóż 
kopalin (tj. głównie kopalin energetycznych). 
W 2016 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał 3 koncesje na eksploatację kruszywa 
naturalnego (piaski i żwiry) w drodze umowy o użytkowanie górnicze. Sumaryczne zasoby tych kopalń 
wynoszą 1 970 000 ton. Łączna powierzchnia tych złóż była relatywnie niewielka (0,2 km2) dlatego 
odstąpiono od opracowywania i wdrożenia przestrzennych założeń eksploatacji tych kopalin. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, KPBPPiR 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR, Dep. Środowiska 

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 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych b.d. 
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Kierunek działań: 10. Poprawa efektywności energetycznej 

 

 

 
 

prac 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

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 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2017 do 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostanie ujęte w nowym Programie ochrony środowiska województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, który ma zostać opracowany do końca 2017 r. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, WFOŚiGW 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 

11 Opracowanie i realizacja regionalnej koncepcji reelektryfikacji terenów wiejskich 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

23 Rozwój sieci dystrybucyjnej LNG na potrzeby zrównoważonego transportu regionalnego 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Z uwagi na nowocześniejsze technologie zasilania pojazdów (np. elektryczne) nie planuje się rozwijać 
sieci dystrybucyjnej LNG. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 
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Kierunek działań: 12. Wspieranie rozwoju sieci gazowych istotnych dla zaopatrywania 
województwa 

 
 
Kierunek działań: 18. Rozwój całościowego systemu selektywnego zbierania odpadów i recyklingu 
odpadów 

 

 

 
 

 

 

10 Opracowanie i realizacja regionalnej koncepcji rozwoju sieci gazowych 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – KPBPPiR 

21 
Budowa i modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów i recyklingu odpadów 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

W 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył kolejne, wybudowane regionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Są to instalacje zlokalizowane w Puszy 
Miejskiej (gm. Rypin):  
- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP),  
- instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów,  
- instalacja do składowania odpadów po procesie MBP i selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. 
Instalacje te wybudowane zostały i wyznaczone jako RIPOK zgodnie z Planem gospodarki odpadami 
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023. 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wspierająca, w szczególnych przypadkach możliwa wykonawcza w 
partnerstwie 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 

22 Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w celach 
energetycznych 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac b.d. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie  
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska 

Źródło informacji Dep. Środowiska 
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Cel strategiczny: Tożsamość i dziedzictwo 
 
 
Kierunek działań: 1. Budowa tożsamości regionalnej województwa 

 

1 Podjęcie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o województwie wśród jego mieszkańców 

Etap realizacji Faza zaawansowana, działanie ciągłe 

Opis podjętych 
prac 

1) Dep. Środowiska, WFOŚiGW: zorganizowanie (zaplanowanie i przeprowadzenie) zajęć dla 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej (3 000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej, 
realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych 
województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga”  
w Górznie  oraz przygotowanie, wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjno-popularyzacyjnych. 
2) Tucholski Park Krajobrazowy: prelekcje o walorach kulturowych, krajobrazowych i turystycznych 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Organizacja 14. uroczystych obchodów  Dnia Ziemi w formie 
festiwalu przyrody pt. Niska emisja, Palący temat. Celem imprezy było promowanie walorów 
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych TPK oraz wskazanie zagrożeń środowiska tzw. niskiej emisji  
i sposobów zapobiegania jej, poznanie podstawowych zasad postępowania z odpadami i praktyka ich 
segregacji, kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe środowisko, 
wskazanie ekologicznego stylu życia zapobiegającego zanieczyszczeniom powietrza, promowanie 
zdrowego stylu życia i turystyki pieszej, kajakowej z wykorzystaniem istniejących szlaków turystycznych.  
3) Krajeński Park Krajobrazowy: całoroczna edukacja ekologiczna w postaci zajęć terenowych oraz 
prelekcji prowadzonych w parku i szkołach; przeprowadzenie konkursu plastycznego i wiedzy o KPK; 
organizacja festynu przyrodniczo-edukacyjnego pn. "Dzień Żurawia"; organizacja stoisk promocyjnych 
np. Sypniewo (targi ogrodniczo-rolnicze), Minikowo (targi "Lato na wsi"), Toruń (Dni Drwęcy), Tuchola 
(Dzień Ziemi), Osie (Lato we Wdeckim Parku), Więcbork/Zakrzewek (dożynki gminne); wystąpienia  
z materiałem o parku podczas konferencji i seminariów. 
4) Dep. Edukacji: działania w tym zakresie są realizowane na bieżąco. Informacje o edukacji  
w województwie systematycznie ukazują się w regionalnych mediach, na stronie internetowej kujawsko-
pomorskie.pl oraz na stronach Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli. Cyklicznie wydawany 
jest Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy. Ponadto upowszechniana jest wiedza o osobach 
zasłużonych dla województwa w formie corocznych wojewódzkich konkursów adresowanych do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych np. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach, 
Wojewódzki Konkurs im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej. 
5) Dep. Sportu i Turystyki: inauguracja sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim pn. 
"Inauguracja w naszych konstelacjach", organizacja Dnia Przewodnika Turystycznego  
w Województwie Kujawsko-Pomorskim, przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji nt. dziedzictwa 
kulturowego Szlaku św. Jakuba na terenie woj. kujawsko-pomorskiego podczas generalnego posiedzenia 
EUROPEJSKIEJ FEDERACJI CAMINO DE SANTIAGO, działania na rzecz promocji i rozwoju Szlaku 
Piastowskiego, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pn. "Budujemy Kujawsko-Pomorskie w 
Minecraft", prowadzenie portalu krajoznawczego o województwie "www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl", 
prowadzenie portalu "www.szlakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl", organizacja otwartego konkursu ofert 
na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa (rajdy piesze i rowerowe, fora turystyki, szkolenia, 
odnawianie szlaków turystycznych, zloty turystyczne, gry terenowe, geocaching, marsze na orientację), 
organizacja konkursów krajoznawczych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Środowiska, WFOŚiGW, Tucholski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Dep. 
Edukacji, Dep. Sportu i Turystyki 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska, Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dep. Sportu i Turystyki i Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Środowiska, Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dep. Sportu i Turystyki i Dep. Edukacji 

5 Opracowanie zgodnych z podstawą programową materiałów z zakresu edukacji regionalnej dla 
przedszkoli, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2017 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie będzie nadzorowane merytorycznie przez nauczycieli konsultantów Kujawsko-Pomorskich 
Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, a realizowane przez nauczycieli  
z województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowane materiały zostaną umieszczone na kujawsko-
Pomorskiej Platformie Edukacyjnej Edupolis. Pilotażowo przedsięwzięcie będzie realizowane w powiecie 
lipnowskim. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 2. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 

 

 

 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Edukacji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji 

Źródło informacji Dep. Edukacji 

9 
Utworzenie Muzeum Kina Niemego w Lipnie 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
Rewitalizacja budynków kina oraz utworzenie muzeum kina niemego w Lipnie 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie, w ramach którego przewidziano utworzenie muzeum kina niemego, zostało wpisane na 
listę rezerwową projektów do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Lipnowskiego, z przewidzianym terminem realizacji 2017-2018. Jego wdrożenie będzie uzależnione od 
środków pozwalających na przesunięcie inwestycji na listę podstawową. Wówczas zostaną podjęte 
stosowne działania. Aktualnie trwają prace zmierzające do przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Lipna. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiot odpowiedzialny 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Lipno 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

11 
12 

Utworzenie Muzeum Jazdy Polskiej w Grudziądzu 
= przedsięwzięcie 12 Utworzenie Muzeum Chleba w Spichlerzu w Grudziądzu 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia:  
Rewitalizacja zespołu spichlerzy wraz z rozszerzeniem działalności Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi 
w  Grudziądzu 

Etap realizacji Faza projektowa, do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Uregulowany został stan własnościowy obiektu. Wykonano koncepcję zagospodarowania ul. Spichrzowej 
(miejsce lokalizacji obiektu). W trakcie realizacji pozostaje dokumentacja projektowa. Oczekiwana jest 
decyzja dotycząca uznania kompleksu spichlerzy w Grudziądzu za Pomnik Historii Prezydenta RP - 
kompleks obejmuje obiekty wchodzące w zakres projektu. Projekt został zgłoszony do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dodatkowego naboru do Kontraktu Terytorialnego, 
jednakże MKiDN odrzuciło propozycję. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Grudziądz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

23 Rozbudowa Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Trwają prace nad zmianą koncepcji rozbudowy ośrodka. Brak środków na realizację przedsięwzięcia. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Ośrodek Chopinowski w Szafarni 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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24 „Europejski Szlak Megalitów” – rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Zrealizowano projekt „Źródła archeologiczne w rejonie PKW” mający na celu m.in. poznanie różnych 
aspektów życia ludności Kultury Pucharów Lejkowatych, tj. budowniczych grobowców megalitycznych 
(zbadano obszar 150 km2). Prowadzono prace wykopaliskowe, modernizacje małej infrastruktury 
turystycznej (parkingi dla cyklistów) oraz porządkowano gospodarkę leśną w PKW. Podejmowano 
działania promujące PKW, w tym grobowce megalityczne (organizacja festynów archeologicznych - 
Wehikuł czasu). Realizowano programy badawcze, konferencje, wydawano publikacje naukowe dot. 
problematyki PKW. Nawiązano współpracę z Instytutem Archeologii UAM w Poznaniu dot. realizacji 
projektu „Europejski Szlak..." w sprawie włączenia do niego rejonu Łupawy.  
Gmina Izbica Kujawska podjęła uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy 
Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju gm. Izbica Kujawska (2014) oraz w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  
i Miasta Izbica Kujawska (2016). 

Założenia Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Izbica Kujawska i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

34 Wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W ramach przedsięwzięcia przygotowano projekt partnerski pn. "Toruńska Starówka - ochrona  
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" przewidujący rewitalizację zabytków w 
obszarze zespołu staromiejskiego (lider gmina Miasta Toruń i 8 partnerów) oraz mający na celu 
zachowanie a także wyeksponowanie wartości historycznych i walorów obszaru Zespołu Staromiejskiego 
w Toruniu, stworzenie nowych przestrzeni do działalności muzealno-wystawienniczej i kulturowo-
edukacyjnej. Projekt  pozytywnie przeszedł ocenę formalną, jest w trakcie oceny merytorycznej  
I stopnia. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na I kwartał 2017 r.  
Ponadto w celu poprawieniu wizerunku i zwiększenia atrakcyjności zespołu staromiejskiego gmina Miasta 
Toruń wspomaga właścicieli i zarządców zabytków, udzielając im dotacji na prace restauratorsko-
konserwatorskie przy cennych obiektach i detalach. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń (oraz partnerzy projektu "Toruńska Starówka -ochrona i konserwacja dziedzictwa 
kulturowego UNESCO - etap II": Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP i bł. ks. Stefana W. 
Frelichowskiego, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jakuba Apostoła; Katedralna Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Parafia Ewangelicko-Augsburska p.w. św. Szczepana,  
Muzeum Okręgowe; Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, Fundacja Tumult; Kujawsko-Pomorski Teatr 
impresaryjny - lider projektu Gmina Miasta Toruń), właściciele i zarządcy zabytków 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

36 Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest  realizacja projektu pn. "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja 
Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne", który w wyniku przeprowadzonego przez MKiDN oraz MR 
naboru uzupełniającego w obszarze kultury zostanie włączony do Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rzecz realizacji ww. projektu podjęto 
działania związane z  przygotowaniem ramowego scenariusza wystawy, aktualizacją dokumentacji 
budowlanej. Na początku 2017 r. gmina Miasta Toruń wystąpi o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Planowane złożenie wniosku o dofinasowanie - II kwartał 2017 r. 
Na bieżąco podejmowane są działania związane z pozyskaniem środków na prace konserwatorskie  przy 
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obiektach wchodzących w skład  XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń oraz działania 
promocyjne:  
- ustalono zakres i program prac remontowo-konserwatorskich przy moście nad fosą przed wejściem do 
Fortu IV (wniosek w preselekcji do ZIT);  
- do dofinansowania w ramach RPO WK-P (ZIT) zgłoszono remont i adaptację Grodzy V i VI;   
- problematyka ochrony, konserwacji i utrzymania fortów była przedmiotem obrad Rady Miasta Torunia 
oraz spotkań zarówno z mieszańcami jak i spotkań biznesowych; 
- przygotowano publikację pt. Społeczny raport na temat Twierdzy Toruń. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Torunia, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 
zarządcy obiektów 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

37 
Kontynuacja adaptacji historycznej fabryki Weesego na cele „Muzeum Toruńskiego Piernika” jako 
Oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja 
dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap pn. Poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej  
w Muzeum Toruńskiego Piernika". Do tej pory wykonano niezbędną dokumentację dla następujących 
elementów projektu: 
- aranżacji plastycznej wystawy w oficynach budynku przy ul. Strumykowej 4, 
- instalacji piernikowego ogródka na dziedzińcu wewnętrznym w budynku przy ul. Strumykowej 4,   
- instalacji świetlnej do narracji efektami świetlnymi na elewacjach zewnętrznych budynku przy  
ul. Strumykowej 4.   

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Muzeum Okręgowe w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

2 

Rozwój projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
Upowszechnienie dostępu do kultury poprzez digitalizację zasobów dziedzictwa regionalnego  
i informatyzację instytucji kultury 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Nowy projekt "Kultura w zasięgu 2.0" ma na celu digitalizację, publikację oraz zastosowanie (Re-use) 
zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. Digitalizacja sama  
w sobie nie przynosi większych korzyści poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa, więc istotne jest 
zarówno właściwe upublicznienie cyfrowych zbiorów jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. 
promocyjnych czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionu 
stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając zarazem badania naukowe, zaś 
wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie 
na życie turystyczne regionu – m.in. ułatwiając udział w nim osobom obcojęzycznym. Zakres projektu: 
- digitalizacja i przygotowanie do publikacji obiektów dziedzictwa regionalnego, 
- uruchomienie usług elektronicznych w postaci platformy publikacyjnej typu „wirtualne muzeum” oraz 
systemów towarzyszących (np. dot. rezerwacji, sprzedaży biletów oraz płatności online), rozbudowa 
zasobów KPBC, 
- uruchomienie systemowego rozwiązania pozwalającego na budowanie i udostępnianie aplikacji 
cyfrowego przewodnictwa bazującego na  tzw. rzeczywistości rozszerzonej oraz gier miejskich na 
platformy mobilne, 
- promocja regionalnej oferty kulturalnej, działania wzmacniające promocję oferty kulturalnej i zasobów 
dziedzictwa regionalnego, w tym m.in rozbudowa zainicjowanego w ramach RPO 2007-2013 Systemu 
Elektronicznego Plakatu. 
W 2016 r. zbadano potrzeby instytucji kultury, ustalono zakres merytoryczny projektu z partnerami, 
przygotowano dokumentację na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Kierunek działań: 3. Wsparcie działań ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginących 
zawodów, cudów architektury, przyrody, powstających drobnych kolekcji, zbiorów muzealnych i 
skansenów, będących częścią środowiska kulturowego województwa 

 

 
 
 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
samorząd województwa w partnerstwie z samorządowymi instytucjami kultury i samorządami lokalnymi 
oraz konsorcjum Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (UMK i UKW) 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji 

3 Rozbudowa gmachu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z instalacją służącą do odkwaszania papieru 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Instytucja odstąpiła od pomysłu realizacji projektu ze względu na brak możliwości pozyskania źródła 
finansowania. Podjęto działania związane z realizacją innego przedsięwzięcia dot. rozbudowy budynku 
Książnicy Kopernikańskiej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

7 Utworzenie Muzeum Ziemi Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, przyjętą uchwałą  
Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. w przedsięwzięcie "Rozbudowa 
sieci instytucji kultury na terenie miasta" programu Nr 14 -  Kultura energią miasta. Brak podmiotu, który 
zrealizowałby przedsięwzięcie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

8 Utworzenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, przyjętą uchwałą  
Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. w przedsięwzięcie "Rozbudowa 
sieci instytucji kultury na terenie miasta" programu Nr 14  - Kultura energią miasta.  Brak podmiotu, 
który zrealizowałby przedsięwzięcie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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10 Utworzenie Muzeum Wojny Polsko-Sowieckiej 1920 roku we Włocławku 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji, od 2017 do 2019 r. 

Opis podjętych 
prac 

Gmina miasta Włocławek planuje podjąć działania w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3 Maja 4 na muzeum interaktywne 
wojny polsko-sowieckiej 1920 wraz z Młodzieżowym Centrum Aktywizacji "3 Maj się" w III kwartale 2017 
r. przy założeniu realizacji inwestycji 2018-2019. Gmina zamierza podjąć starania o dofinansowanie 
przedsięwzięcia z działania 8.1 POIiŚ 2014-2020. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
-  gmina miasto Włocławek 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

13 Utworzenie Muzeum Wsi Dobrzyńskiej w gminie Brzuze 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Gminna Kolekcja Dóbr Kultury w Brzuzem została utworzona w 1999 r. Trwa uzupełnianie zbiorów. 
Podjęto prace związane z gromadzeniem zbiorów, konserwacją, remontami. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Brzuze, inne jednostki organizacyjne gminy i organizacje pozarządowe 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

14 Utworzenie Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Obiekt jest własnością prywatną. Prowadzone są negocjacje ze spadkobiercami Jana Sczanieckiego  
w sprawie ustalenia warunków nabycia przez województwo kujawsko-pomorskie użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nawrze.   

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiotu odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

15 Utworzenie Muzeum Portu na Wiśle w Toruniu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Projekt w fazie koncepcyjnej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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16 Rozwój Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Trwają prace koncepcyjne nad rozszerzeniem zakresu zrealizowanego w 2012 r. w ramach RPO WKP 
2007-2013 projektu pn. „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży 
Ciśnień". Planuje się renowację zabytkowego budynku (Pałacyku, w którym aktualnie znajdują się działy 
administracyjne spółki) i przeznaczanie go na cele wystawiennicze. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

17 Rozwój Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej Torunia 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2014 r. 

Opis podjętych 
prac 

Zrealizowano postępowanie o wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego, uzyskano 
prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie do 
instytucji zewnętrznych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

18 Budowa nowego gmachu głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

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 
2014-2016 nie podjęto dalszych działań w sprawie realizacji projektu. Brak środków na realizację 
zadania. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

19 Realizacja muzeum – interaktywnego centrum edukacji historycznej i regionalnej w Kruszwicy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania na tego typu 
przedsięwzięcia, a środki własne gminy nie pozwalają na realizację zadania. 

Założenia Strategii 
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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Kruszwica 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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Kierunek działań: 4. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym 

20 Rewitalizacja, adaptacja i rozbudowa gmachu głównego Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza uzgadniania dokumentacji 

Opis podjętych 
prac 

W marcu 2016 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę – 
etap I i II. W grudniu 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy 
kompleksowego doradztwa i zarządzania projektem. W I kwartale 2017 r. planowany jest wybór 
wykonawcy robót budowlanych i dostawy sprzętu. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków POIiŚ 
2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 
VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

21 Realizacja projektu badań archeologiczno-architektonicznych w miejscu dawnego grodziska i zamku  
w Bydgoszczy, zakończonych organizacją rezerwatu archeologicznego z pawilonem muzealnym 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie jest na etapie planowania. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmiot odpowiedzialny 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

22 Rozbudowa Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce 

Etap realizacji Zaawans. faza procesu inwestycyjnego, od 2010 r. 

Opis podjętych 
prac 

W ramach zadania zrealizowano projekt inwestycyjny pn. "Odbudowa dworu w Kłóbce”, który  
w znaczący sposób wzbogacił 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. W 2016 r. 
kontynuowano prace w otoczeniu dworu: przeprowadzono nasadzenia, budowę ścieżki przyrodniczo-
historycznej. Podjęto również działania  związane z translokacją zabytkowego kościoła z Brzeźna na teren 
Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

25 
Powołanie Regionalnego Centrum Zarządzania Informacją o Kulturze 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia: 
Internetowa platforma "Kultura w zasięgu" 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2009 do 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Jednym z elementów przedsięwzięcia było utworzenie w ramach zakończonego projektu "e-Usługi-e-
Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych (moduł e-Kultura)" 
internetowej platformy pod nazwą "Kultura w zasięgu" (www.kulturawzasiegu.pl), uruchomionej w 2016 
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r. i obsługiwanej przez  wojewódzką instytucję kultury - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Jej celem  
jest informowanie mieszkańców - nie tylko naszego regionu - o  wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych w województwie  kujawsko-pomorskim oraz o nowych inicjatywach w tej dziedzinie, 
prezentowanie zasobów kultury (muzea, biblioteki, teatry, itd.) oraz osób współtworzących kulturę. Nowy 
portal jest źródłem informacji, a także sposobem promocji regionu. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020  

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy, partnerzy projektu e-kultura   
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

26 Wykreowanie flagowych wydarzeń kulturalnych regionu 

Etap realizacji działanie ciągłe 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie o charakterze ciągłym,  długookresowym, polegające na udzielaniu przez samorządy wsparcia 
promocyjnego oraz finansowego na organizację znaczących wydarzeń kulturalnych ich bezpośrednim 
organizatorom. 
Flagowe wydarzenia, które zorganizowane zostały w 2016 r. to:  Bydgoski Festiwal Operowy, 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny  KONTAKT, Bydgoski Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina  dla Dzieci i Młodzieży, XXII Festyn Archeologiczny w Biskupinie, 
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, pozostali organizatorzy, Jazz Od Nowa Festival, 
Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich  PROBALTICA, Bella Skyway Festiwal, Bydgoszcz Jazz  Festiwal 
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy, Międzynarodowy Festiwal  i Konkurs Sztuki na bilbordach, „Art 
Moves”, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA, Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
TOFIFEST, Toruń Blues Meeting, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana 
Paderewskiego, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, Plus CAMERIMAGE. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub/i inicjująca, wspierająca inne podmioty 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- samorząd województwa, samorządy lokalne - miasta: Bydgoszcz i Toruń, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe    
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

6 Rozbudowa i remont gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy. 
Brak zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie dokonano zakupu terenów, brak 
decyzji dotyczącej finansowania przedsięwzięcia. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

27 Budowa wielofunkcyjnego obiektu (łączącego funkcje kultury, wystawiennicze, konferencyjne i 
dydaktyczne) na Placu Teatralnym w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Prace nad projektem zostały wstrzymane ze względu na brak możliwości uzyskania dofinasowania. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

28 
Utworzenie Teatru Kameralnego w Bydgoszczy 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia:  
Rewitalizacja dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2014 r. 

Opis podjętych 
prac 

W latach 2014-2015 - trwały prace przygotowawcze (opinie techniczne, konserwatorskie, przyrodnicze, 
wyprzedzające badania archeologiczne). W 2016 r. opracowano dokumentację projektową (w tym: 
inwentaryzację, ekspertyzę stanu technicznego, orzeczenie mykologiczno-budowlane, badania 
geologiczne i dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt rozbiórek, wielobranżowe projekty 
budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie). Na rok 2017 zaplanowano 
rozpoczęcie robót budowlanych. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina Miasta Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

29 Rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2015 r. 
Opis podjętych 
prac 

W przygotowaniu: dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
budynku teatru. Termin opracowania dokumentacji - kwiecień 2017 r.   

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny  
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

4 
Modernizacja i rozbudowa gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 
Aktualna nazwa przedsięwzięcia:  
Droga do Nowoczesności   

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 r. 

Opis podjętych 
prac 

Projekt pn. „Droga do Nowoczesności” będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W grudniu 2016 r. podpisano umowy na 
sporządzenie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji – I półrocze 2017 r. 
W roku 2017 złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wykonawcza lub wspierająca – w zależności od formuły przedsięwzięcia 
Zakładany okres realizacji: rozpoczęcie prac do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

32 Rozwój Teatru Muzycznego w Toruniu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu, siedziby Teatru Muzycznego 
w Toruniu, ma szansę zostać przeprowadzony w ramach projektu Gminy Miasta Toruń pn. „Toruńska 
Starówka  - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap”, który stara się  
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko. 
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Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: działanie ciągłe 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

30 Budowa sali widowiskowej we Włocławku 

Etap realizacji Zaawans. faza procesu inwestycyjnego, od 2016 do 2017 r. 
Opis podjętych 
prac Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- miasto Włocławek 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

31 Budowa sali widowiskowej w Grudziądzu łącząca funkcje targowo-wystawiennicze i sportowo-
widowiskowe 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. 

Założenia Strategii 

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 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- brak podmiotu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

35 
Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój nowych funkcji centrum kulturowo-kongresowego na Jordankach 
w Toruniu 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2015 r. 
Opis podjętych 
prac 

Projekt w fazie koncepcyjnej. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd lokalny 
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- gmina miasto Toruń 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
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Kierunek działań: 5. Promocja marki województwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Podjęcie działań na rzecz budowy marki regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap realizacji Faza zaawansowana, od 2015 do 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

Opracowano koncepcję tożsamości marki województwa kujawsko-pomorskiego (odbiór w listopadzie 
2015). Wykonano system identyfikacji wizualnej wraz z logo marki i badaniami (odbiór w grudniu 2016). 
Zlecono badanie fokusowe w celu zdiagnozowania zgodności systemu identyfikacji wizualnej  
z założeniami tożsamości marki. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Promocji 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Promocji, Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Promocji, Dep. Sportu i Turystyki 


