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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 Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Założenia do programu zostały opracowane przez zewnętrznego wykonawcę. W kolejnych latach w ramach 
planowania budżetu na kolejny rok wnioskowano o przyznanie środków na zlecenie opracowania programu 
rozwoju gospodarczego, jednak środki w budżecie nie zostały przyznane. Jednakże Departament Nadzoru 
Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu wziął udział w konkursie Gospostrateg NCBR, z 
którego udało mu się pozyskać wsparcie finansowe. W ramach tego konkursu został opracowany projekt, 
który przewiduje zlecenie opracowania programu rozwoju gospodarczego z pilotażem jego wdrożenia.  

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w związku z określeniem innych priorytetów w zakresie zlecanych 
analiz oraz ograniczonymi zasobami organizacyjnymi UM. Stąd propozycja odstąpienia od realizacji 
przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii przy ewentualnej jej zmianie. 

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 W 2017 r. granicami PSSE nie zostały objęte nowe tereny. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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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. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 

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 

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 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwa proces przygotowania do realizacji poprzez włączenie przedsięwzięcia do projektu Catching-up 
Regions Initiative. Trwają ustalenia z Bankiem Światowym nad ostatecznym kształtem wdrażanej 
inicjatywy.  

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

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 "oferty" przygotowanej do zidentyfikowanej grupy 
odbiorców. Było to realizowane poprzez przedsięwzięcie 9 w ramach celu strategicznego "Gospodarka i 
miejsca pracy". Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii przy 
ewentualnej jej zmianie. 

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 
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Kierunek działań: 15. Rozwój eksportu 

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki 

10 Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Zbiornika Włocławskiego i terenów z nim związanych 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. prowadzono działania na rzecz wykorzystania środków europejskich w celu podniesienia 
potencjału turystycznego Zbiornika Włocławskiego i terenów z nim związanych. W wyniku 
przeprowadzonych renegocjacji z RPO WK-P 2014-2020 z KE, uzyskano zgodę na wprowadzenie nowego 
priorytetu inwestycyjnego 8b do RPO WK-P 2014-2020. 

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 Zaawansowana faza procesu realizacji 

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 realizacje 
wspólnego projektu z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, którego jednym z zadań było 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 temu wsparciu, organizacje mogły przeprowadzić lokalne fora turystyki, które miały za zadanie: 
komunikacje, integrację i wzmocnienie struktur 3-szczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-
LOT (poprzez zachęcenie do tworzenia LOT oraz zainteresowanie LGD wsparciem turystyki). Zadanie 
kontynuowane w 2017 r. 

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 2017 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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
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Kierunek działań: 16. Promocja gospodarcza regionu 

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

 
 
 
 

 
 

- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

4 Utworzenie biura certyfikacji wyrobów 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Certyfikacją wyrobów zajmują się wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednią wiedzę i 
uprawnienia. Utworzenie biura wiązałoby się z zatrudnieniem specjalistów i koniecznością uzyskania 
stosownych zezwoleń na wydawanie certyfikatów, dlatego trwają analizy w zakresie możliwości 
utworzenia, zakresu działań oraz finansowania biura certyfikacji wyrobów. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwają analizy związane z możliwością pozyskania środków finansowych do utworzenia konsorcjum a także 
pozyskania partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Należy jednak zwrócić uwagę na brak 
możliwości finansowania go ze środków RPO. Zabraniają tego przepisy o pomocy publicznej  z uwagi na 
to, że finansowanie przedstawicielstw to niedozwolona pomoc wywozowa. Stąd konieczność poszukiwania 
innych źródeł finansowania. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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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 Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla wszystkich siedmiu odcinków drogi 
ekspresowej w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie na wszystkich tych odcinkach trwają prace 
budowlane. 

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 2017 r. 
nie podejmowano prac projektowych. Województwo kujawsko-pomorskie w trakcie prac nad STEŚ 
(grudzień 2016, październik 2017) apelowało o poprowadzenie przyszłej drogi S10 na wschód od Torunia 
do węzła Ciechocinek wspólnie z autostradą A1, a następnie po przekroczeniu Wisły w rejonie przyszłego 
stopnia wodnego w Siarzewie, wyznaczenie nowego korytarza w kierunku na Lipno. 

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 

Dla całego korytarza drogi w granicach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. nie podjęto 
żadnych prac studialnych czy planistycznych w celu jej przebudowy do drogi dwujezdniowej klasy GP. 
17.07.2017 została oddana do użytku obwodnica Inowrocławia (odcinek 1) – w tym zakresie inwestycja 
została zrealizowana. 10.08.2017 podpisano umowę na projekt i budowę łącznika obwodnicy (odcinek 2) 
- planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec 2019 r.  
Obwodnica Brodnicy została zrealizowana w 2016 r. 
W zakresie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w 2017 r. nie prowadzono żadnych 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: 
- 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 Faza projektowa 

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. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz 
z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic: Sępólna Krajeńskiego 
i Kamienia Krajeńskiego w ciągu DK nr 25 (umowa podpisana 22 marca 2016, termin realizacji 27 
miesięcy). 

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 Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. podpisano list intencyjny pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, Gminą 
Chełmża i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania działek Skarbu Państwa 
położonych w pobliżu autostrady. Zagospodarowanie tych działek jest powiązane z potencjalnym 
utworzeniem węzła Dźwierzno. Samorząd województwa udziela wsparcia organizacyjnego i 
merytorycznego w zakresie podejmowanych działań. Prowadzone są także przedsięwzięcia mające na celu 
pozyskanie inwestorów na obszarze przylegającym do potencjalnego węzła Dźwierzno COIiE. 

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 

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 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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Kierunek działań: 4. Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze 
metropolitalnym 

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 Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W ramach zaplanowanych działań: miasto Włocławek weźmie udział w projekcie pt. "Rozwój 
zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie 
technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II – etap I" w kwocie 
dofinansowania z EFRR 14 706 356,26 zł, miasto Grudziądz weźmie udział w projekcie pt. „Budowa i 
przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu” 
w kwocie dofinansowania z EFRR 25 415 000,00 zł, miasto Inowrocław weźmie udział w projekcie pt. 
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w 
Inowrocławiu” w kwocie dofinansowania EFRR 35 667 036,40 zł. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji 
Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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. 
Obecnie w Polsce funkcjonuje portal internetowy "e-podróżnik", który jest wyszukiwarką połączeń 
kolejowych i autobusowych dla wszystkich miejscowości w kraju. Witryna na bieżąco aktualizuje dane o 
przewozach kolejowych, a w przypadku połączeń autobusowych jest cały czas udoskonalana. W związku 
z tym nie ma konieczności powielania istniejących, sprawdzonych i dobrze przyjętych przez użytkowników 
rozwiązań. Ponadto, stworzenie systemu informacji na temat rozkładów jazdy wymagałoby pobierania 
danych na temat połączeń kolejowych od zarządcy infrastruktury tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Dotychczasowe doświadczenia różnych podmiotów pokazują, że spółka nie wyraża zgody na udostępnianie 
swojej bazy danych. Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii 
przy ewentualnej jej zmianie. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Wsparcie realizacji zadania jest ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w formie projektu „BiT-City II”. Jest to zbiór 21 inwestycji mających na celu integrację i rozwój 
niskoemisyjnej komunikacji publicznej w obrębie pięciu miast prezydenckich. Ze względu na 
różnorodność beneficjentów i źródeł finansowania wdrażanie poszczególnych projektów jest na różnym 
stopniu zaawansowania. Zakres przedsięwzięcia dotyczy linii kolejowych, węzłów zintegrowanych w 
obrębie dworców oraz inwestycje w zakresie niskoemisyjnej komunikacji.  
Poza projektami wchodzącym w skład BiT City II istotne były także przedsięwzięcia z KT: 
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Kierunek działań: 5. Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej 
województwa 

1) „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego 
transportu”, w ramach którego miasto Bydgoszcz realizuje inwestycje dot. niskoemisyjnego transportu 
miejskiego, 
2) „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa”, 
wprowadzone aneksem nr 2 w maju 2017 r. W zeszłym roku przedsięwzięcie było planowane do 
realizacji do 2023 r., ale trzeba pamiętać o warunkach realizacji przedsięwzięcia, wymienionych w KT (tj. 
przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji 
drogowej i kolejowej na lata 2014-2020, a także na poz. 30 załącznika nr 3 do Krajowego programu 
kolejowego do 2023 roku – projekt rezerwowy do sfinansowania z RPO). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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. Do zakresu przedsięwzięć wpisanych do projektu Bit-City II 
przez zainteresowanego beneficjenta - Gminę Miasta Toruń należą: budowa linii tramwajowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar - etap I, modernizacja najbardziej wysłużonych odc. szlaków 
tramwajowych oraz zakup nowoczesnego taboru (5 kolejnych składów dwukierunkowych), 20 autobusów 
w systemie niskiej emisji. Przedsięwzięcie jest umieszczone w KT. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 

W 2017 r. kontynuowano prace studialne oraz prowadzono analizy w zakresie możliwości przestrzenno-
funkcjonalnych realizacji przedsięwzięcia.  

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). 
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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 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 

3 Przebudowa drogi krajowej nr 80 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Po zakończeniu wstępnych prac studialnych, wykonywanych przez KPBPPiR wspólnie z Departamentem 
Rozwoju Regionalnego, do końca 2017 r. nie kontynuowano prac. Brak zainteresowania przebudową drogi 
ze strony jednostki zarządzającej (GDDKiA) oraz brak źródła finansowania przedsięwzięcia. 

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 

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

Etap realizacji Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie zostało wpisane do Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na 
lata 2014-2020. Aktualnie realizowanych jest 6 dróg wojewódzkich w ramach RPO WKP 2014-2020, w tym 
realizacja przeprawy promowej na Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 249 oraz 
5 dróg wojewódzkich ze środków własnych samorządu województwa. 

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: 
- Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju 
Gospodarczego i Transportu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

Źródło informacji Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Departament Rozwoju Regionalnego 
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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. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

Źródło informacji b.d. 

16 Wdrożenie systemu standaryzacji dróg wojewódzkich 

Etap realizacji Zaawansowana 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. Zadanie przewidziane jest do wieloletniej 
realizacji. W praktyce działań samorządu województwa standardy dróg podlegają systematycznej analizie, 
ocenie a następnie są systematycznie podnoszone w trakcie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, 
w miarę posiadanych środków finansowych.  

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

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

Źródło informacji Dep. Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

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 

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 tych przepraw związana jest bezpośrednio z powstaniem kolejnych stopni wodnych na Wiśle. 1 
grudnia 2017 r. minister ds. środowiska, minister ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz 
minister ds. gospodarki podpisali porozumienie w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo. Na lata 
2017-2019 przewidziane jest uzyskanie decyzji administracyjnych, a do końca 2025 r. planowane jest 
zakończenie inwestycji. Województwo kujawsko-pomorskie w trakcie prac nad STEŚ dla drogi S10 
(grudzień 2016, październik 2017) apelowało o poprowadzenie przyszłej drogi S10 na wschód od Torunia 
do węzła Ciechocinek wspólnie z autostradą A1, a następnie po przekroczeniu Wisły w rejonie przyszłego 
stopnia wodnego w Siarzewie, wyznaczenie nowego korytarza w kierunku na Lipno. 

Założenia Strategii 

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

 

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 Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, od 2015 do 2018 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 w ramach działania 7 "Podstawowe usługi i odnowa 
wsi" PROW 2014-2020. Do końca 2017 r. wypłacono środki dla łącznie 122 operacji, których realizacja 
przyczyniła się do osiągnięcia następujących wskaźników: zmiana nawierzchni dróg lokalnych - 2,684 km, 
przebudowa dróg lokalnych - 161,760 km, budowa dróg lokalnych - 8,638 km. Ponadto w ramach 
poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" PROW 2014-2020 w okresie od lipca do listopada 2017 r. podpisano 15 umów o 
przyznaniu pomocy na łączną kwotę przyznania pomocy 2 128 402 zł w zakresie budowy lub przebudowy 
publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 

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 

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 

Obwodnica ta posiada Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. 3 sierpnia 2017 r. Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Burmistrzem Brześcia Kujawskiego skierowali pismo do 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego i włączenie tego 
zadania do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

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 

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

 

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 Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Linia 18: Trwająca modernizacja trasy z Kutna do Torunia uzupełni zakończoną w 2014 r. rewitalizację linii 
pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą i poprawi połączenie Kujaw z Warszawą i Łodzią. Po zakończeniu 
remontu pociągi na trasie z Kutna do Torunia i dalej w kierunku Bydgoszczy pojadą z prędkością maks. 
160 km/h, co skróci podróż pociągiem z ok. 1 h 45 min do ok. 1 h 30 min. W I kwartale 2017 r. ogłoszono 
przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac na linii kolejowej nr 18 pomiędzy Kutnem a Toruniem na 
odcinku Ostrowy - Otłoczyn. W ramach tej inwestycji mają zostać m.in. wymienione tory, wyremontowane 
dziewięć obiektów inżynieryjnych, przebudowana sieć trakcyjna na szlaku Kaliska Kujawskie - Czerniewice 
oraz zmodernizowane perony na stacji Kaliska Kujawskie i przystanku osobowym Wiktorowo. Od września 
2016 r. trwają prace na 30-kilometrowym odcinku pomiędzy Włocławkiem a Aleksandrowem Kujawskim. 
Remontowane są tory oraz perony w Lubaniu, Nieszawie Waganiec i Turznie Kujawskim; zakres prac 
obejmuje również wymianę rozjazdów oraz modernizację 21 przejazdów kolejowo-drogowych. Inwestycja 
za 62 mln zł ma zakończyć się w czwartym kwartale 2017 r. W sumie przebudowanych będzie 19 obiektów 
inżynieryjnych na trasie Włocławek-Aleksandrów, 21 przejazdów drogowo-kolejowych, 10 rozjazdów na 
stacji Nieszawa Waganiec. Na pozostałe zadania na linii kolejowej Kutno-Toruń Główny PKP PLK zamierzają 
przeznaczyć ok. 190 mln zł. Inwestycję ma zakończyć modernizacja odcinka Kutno-Włocławek. 
Opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa, która określi m.in. dokładny zakres prac 
przewidzianych na lata 2018-2021. 
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 były w lipcu 
2017 r. Inwestycja zakończy się w trzecim kwartale 2018 roku.                                                                                                   
Linia 353: Zakończono realizację projektu w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Remont 
torów na linii nr 353 był kolejną inwestycją, mającą na celu polepszenie przewozów na trasie Inowrocław-
Olsztyn. W 2015 r. zakończyła się rewitalizacja 90 km trasy kolejowej z Inowrocławia do Jabłonowa 
Pomorskiego, co skróciło podróż o 20 minut. Obecnie przejazd między tymi miejscowościami trwa niecałe 
70 minut, a pociągi pasażerskie jadą z prędkością 120 km/h. W 2017 r. prowadzono prace na dalszym 
odcinku linii pomiędzy Ostrowitem, Biskupcem Pomorskim a Jamielnikiem. Modernizacją objęte zostało 33 
km torów, przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne. Inwestycja dostosuje infrastrukturę do 
prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 100 km/h dla towarowych. Koszt inwestycji to 59 mln 
zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do trzeciego kwartału 2018 r. zapewnią sprawny przejazd i wygodną 
obsługę na peronach dla podróżujących trasą Olsztyn-Iława. Inwestycja będzie kosztować ok. 78 mln zł. 
Po zakończeniu remontu pociągi na tej trasie pojadą z prędkością 120 km/h. 
Linia 201: w 2017 r. rozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót 
na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" w 
ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto”. Wybrano 
ofertę firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 18 597 600,00 zł. Celem modernizacji będzie 
podniesienie prędkości maksymalnej na szlaku (dla pociągów pasażerskich do 140 km/h, dla towarowych 
do 120 km/h), podniesienie maksymalnego nacisku osi pojazdów (22,5 t). Zakres projektu obejmuje 
docelowo elektryfikację odcinka linii kolejowej nr 201, Maksymilianowo-Gdynia Główna oraz dobudowę 
posterunków eksploatacyjnych i drugiego toru na najbardziej obciążonych ruchem kolejowym odcinkach. 
Projektant ma jednak przewidzieć także budowę drugiego toru na całym odcinku oraz m.in. budowę splotu 
torów (który niedawno powstał w Gdyni) w celu przejazdu pociągów z przekroczoną skrajnią. Olbrzymie 
zmiany czekają podbydgoską stację Maksymilianowo. Z dokumentów PKP PLK wynika, że powstanie tam 
dwupoziomowe skrzyżowanie linii kolejowych 201 i 131, zbudowane zostaną dwa perony dwukrawędziowe, 
powstanie wiadukt drogowy nad torami. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

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. W 2017 r. rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla 
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projektów pn. „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa” 
i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica”. Zaplanowano trzy fazy. 
W pierwszej ma nastąpić definicja celów projektu, potencjału rynku i możliwych wariantów inwestycyjnych. 
Faza druga dotyczy wyboru wariantu realizacji inwestycji, zaś trzecia – przygotowania dokumentacji 
następnych etapów realizacji inwestycji. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 Faza projektowa 

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, dotyczącego 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.  
Z uwagi na wyczerpanie środków na przedsięwzięcia kolejowe w ramach RPO WK-P 2014-2010 samorząd 
województwa skierował do PKP wniosek o ujęcie wspomnianych zadań do współfinansowania w ramach 
przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027).   

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji 
Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

24 Rozpoczęcie prac studialnych dotyczących realizacji linii kolejowej Maksymilianowo – Koronowo 

Etap realizacji Faza początkowa 

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. Samorząd 
województwa skierował do PKP wniosek o ujęcie przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

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).  
Realizacja przedsięwzięcia jest zależna od postępów prac w ramach KT. Samorząd województwa skierował 
do PKP wniosek o ujęcie przedsięwzięcia Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni (na 
odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków) do współfinansowania 
w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

27 Przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Inowrocław-Żnin 

Etap realizacji Faza początkowa 

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. Samorząd województwa skierował 
do PKP wniosek o ujęcie wspomnianego przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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 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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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29 Poprawa dostępności komunikacyjnej Ciechocinka poprzez zapewnienie komunikacji kolejowej na linii 
Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek 

Etap realizacji Faza projektowa 

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 2012 r. ze względu na brak środków w budżecie powiatu 
aleksandrowskiego na ich dotowanie. (Linia przebiega w całości na terenie powiatu aleksandrowskiego. 
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 ze zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest 
starosta powiatu. W związku z tym, samorząd województwa nie ma podstaw prawnych do organizacji 
połączeń kolejowych na tej linii. Z informacji posiadanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że powiat 
aleksandrowski nie przewiduje uruchamiania połączeń kolejowych. Ponadto, obecnie między 
Aleksandrowem a Ciechocinkiem oraz Ciechocinkiem a Toruniem funkcjonuje bardzo dobra oferta połączeń 
autobusowych. W związku z tym cel jakim jest poprawa dostępności komunikacyjnej Ciechocinka jest 
spełniony. Jednakże samorząd województwa skierował do PKP wniosek o ujęcie wspomnianego 
przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu,  Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

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. Mimo powyższego, samorząd województwa skierował także do PKP wniosek o ujęcie 
przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu,  Departament Rozwoju 
Regionalnego 

31 Zakup nowoczesnego taboru kolejowego dla połączeń regionalnych na liniach zelektryfikowanych 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2014 do 2017r. 

Opis podjętych 
prac 

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-025/12-00, w ramach projektu BiT-City, 
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. Na tym, w 2015 r. zakończyła się 
realizacja projektu "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej". Kontynuując politykę 
transportową zorientowaną na podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, w lipcu 2016 r. 
zakupiono szósty EZT, przy współudziale środków Funduszu Kolejowego. Do końca 2017 r. na podstawie 
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Kierunek działań: 10. Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla zdolności 
przeładunkowych  

 

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

zawartej umowy operator kolejowy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. został zobligowany do zakupu 4 nowych 
jednostek taborowych, do obsługi połączeń w ramach obowiązującej umowy przewozowej. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

32 Budowa kolejowej platformy przeładunkowej w Inowrocławiu 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Brak podmiotu wyrażającego wolę realizacji zadania (samorząd, PKP Cargo, PKP PLK S.A., inny przewoźnik 
towarowy). Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii przy 
ewentualnej jej zmianie. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

33 Budowa kolejowej platformy przeładunkowej w Laskowicach Pomorskich 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Brak podmiotu wyrażającego wolę realizacji zadania (samorząd, PKP Cargo, PKP PLK S.A., inny przewoźnik 
towarowy). Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii przy 
ewentualnej jej zmianie. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 
województwem, miastem a spółkami grupy PKP. W 2017 r. samorząd Włocławka rozpoczął prace 
projektowe nad zagospodarowaniem terenu przydworcowego. Podejmowane są działania w celu 
zabezpieczenia środków na realizację inwestycji. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

 

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 Grudziądz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

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.  Samorząd województwa skierował 
do PKP wniosek o ujęcie wspomnianego przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej UE (2021-2027). 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu,  Departament Rozwoju 
Regionalnego 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. Port Lotniczy Bydgoszcz kontynuował podjęte w 2016 r. działania, związane z rozbudową 
i przebudową budynku terminala pasażerskiego. Po zrealizowanej rozbudowie w części odlotów 
przystąpiono do przeniesienia punktu kontroli bezpieczeństwa, zlokalizowanego dotychczas w części holu 
głównego parteru na kondygnację antresoli pierwszego piętra. Do końca 2017 r. zrealizowano prace 
projektowe zadania, na podstawie których przystąpiono do uzyskiwania wymaganych decyzji 
administracyjnych oraz uzgodnień. Kolejnym zadaniem do natychmiastowej realizacji staje się 
przeniesienie urządzeń do kontroli bezpieczeństwa i preselekcji pasażerów na pierwsze piętro budynku 
w miejsce dotychczasowej przestrzeni komercyjnej, z jednoczesną dyslokacją najemców na parter holu 
głównego Terminala. Całość realizacji zadania dopełni utworzenie odseparowanego i przewidzianego na 
parterze budynku przejścia służbowego dla służb mundurowych, pracowników PLB S.A. i dostawców, przez 
co nastąpi dalsze usprawnienie kontroli bezpieczeństwa, mające kluczowe znaczenie w bieżącym 
funkcjonowaniu lotniska. W porozumieniu z Wojewodą rozbudowano również punkt kontroli paszportowej 
dla pasażerów odlatujących. Powyższe stanowi odpowiedź nie tylko na wymagania audytów Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego oraz Straży Granicznej, ale także jest wypełnieniem wymogów stawianych przed 
zarządzającymi lotniskami przez przepisy zarówno krajowe, jak i europejskie, w tym m.in. Rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz Decyzję wykonawczą Komisji C (2015) 
8005. Oprócz prac w terminalu w porozumieniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w trybie remontów 
przystosowano byłe budynki wojskowe rusznikarni oraz schronohangaru na nową bazę ratownictwa 
lotniczego. Działając w porozumieniu z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi współtworzono projekt nowego 
stanowiska prób silników na terenie portu, w ramach którego wykonano dokumentacje projektową, 
uzyskano wymagane decyzje oraz rozpoczęto prace. Z przebudową terminala kontynuowano prace 
związane z przebudową i rozbudową parkingów trzyterminalowych wraz ze zmianą systemu parkingowego, 
w ramach których prowadzono koncepcyjne prace projektowe, zakończone pozyskaniem wymaganych 
prawem decyzji administracyjnych. 

Założenia Strategii Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
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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 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu – 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 zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. podejmuje szereg działań zmierzających do pozyskania nowych 
przewoźników, oferujących loty regularne całoroczne, sezonowe oraz czarterowe. Działania te są 
działaniami długofalowymi, znajdującymi swój rezultat w kolejnych sezonach lotniczych. W 2017 r. 
w ramach połączeń regularnych do hub/dużego międzynarodowego portu przesiadkowego, spółka 
utrzymywała podjęte działania i negocjacje dot. dalszego rozwoju połączenia lotniczego do/z Frankfurtu, 
uruchomionego w marcu 2015 r. przez Lufthansę. W wyniku uruchomienia kolejnych 2 dodatkowych 
połączeń w tygodniu osiągnięty został cel strategiczny wprowadzenia oferty podstawowej dla biznesu. Tym 
samym Lufthansa, od października 2017 r., oferowała codzienne połączenia na trasie FRA-BZG-FRA.  
W 2018 r. spółka będzie kontynuować rozmowy z przewoźnikiem w celu rozwinięcia oferty, zwiększenia 
liczby połączeń do 2 razy dziennie. 
PLB w toku dalszych rozmów z narodowym przewoźnikiem PLL LOT uzyskała nowe całoroczne połączenie 
w poniedziałki i czwartki na Ukrainę do Lwowa od sierpnia 2017 r. Spółka kontynuuje również rozmowy 
dotyczące poszerzenia oferty PLL LOT z wylotem z PLB, w tym uruchomienia połączenia do mniejszego 
hub, jakim jest Warszawa. Z uwagi na rozwój przewoźnika, uruchomienia wielu nowych tras z WAW, PLB 
stara się zainteresować tę linię wprowadzeniem trasy WAW-BZG-WAW jako urozmaicenie oferty dla 
pasażerów, biznesu, obok istniejącego już połączenia do FRA.     

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu – Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

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

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

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Brak możliwości finansowych z RPO na realizację koncepcji. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania 
przedsięwzięcia. 

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. Udział Marszałka Województwa, jako reprezentanta województw nadwiślańskich w Komitecie 
Sterującym do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych i Pełnomocnika Marszałka ds. dróg 
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wodnych w grupie roboczej przy ww. Komitecie, powołanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. 
2. Udział Pełnomocnika Marszałka w opracowaniu „Studium Wykonalności dla modernizacji drogi wodnej 
E40 – uwzględniającego problematykę: bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, stopnia wodnego 
Włocławek, hydroenergetyczną, dużej retencji i obszarów nadrzecznych, dla rzeki Bug na odcinku od 
Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego 
(Elbląg)” realizowanego przez Zarząd Portu Morskiego Gdańsk. 
3. Uczestnictwo i członkostwo w pracach Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. 
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: „Woda lustrem miasta – waterfronty” (07.09.2017 r.), 
„Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne” podczas II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa 
(06.12.2017 r.) 
7. Organizacja pierwszego promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego na Wiśle na odcinku Gdańsk-
Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (19-27.04.2017 r.) – w ramach Międzynarodowego Projektu EMMA. 
8. Realizacja projektu EMMA, w tym m.in. przeprowadzenie dialogu technicznego oraz procedury 
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 i wyłonienie wykonawcy. 
9. Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach poświęconych m.in. kompleksowym 
zagospodarowaniem rzek, zjawiskom ekstremalnym w gospodarce wodnej (powodzie i susze), reformie 
gospodarki wodnej. 
10. Aktywny udział w obchodach ‘’Roku Rzeki Wisły’’- uczestnictwo i prezentacja działań min. na: Festiwal 
Wisły, Konferencji Rok Rzeki Wisły 2017 – Zakończenie, a może „Panta Rhei?”, Obywatele Rzeki Wisły. 
11. Prowadzenie działań lobbingowych dotyczących budowy przeprawy promowej na Wiśle: Solec Kujawski 
– Czarnowo, udział w spotkaniach projektowych.   
12. Członkostwo Marszałka w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP w sekcji ‘’Samorząd Polityka 
Spójności”. 
13. Członkostwo Pełnomocnika Marszałka ds. dróg wodnych w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły.                                                                                                                                                              

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 zaawansowana, od 2009 do 2050 r. 

Opis podjętych 
prac 

1. 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. 
2. Uczestnictwo i członkostwo w pracach Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. 
3. Uczestnictwo i realizacja porozumienia 5 województw (warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego) w postaci spotkań i wspólnych działań na rzecz 
rewitalizacji MDW E70. 
4. Działania lobbingowe na rzecz usunięcia „wąskich gardeł” na polskim odcinku MDW E70 ze szczególnym 
uwzględnieniem na połączenie Odra-Wisła.  
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: „Woda lustrem miasta – waterfronty” (07.09.2017 r.), 
„Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne” podczas II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa 
(06.12.2017 r.) oraz wydanie numeru 8.2017 czasopisma "Gospodarka Wodna". 
6. Inwentaryzacja Szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski na odcinku Kanału Górnonoteckiego (wizja lokalna 
i rejs po kanale na odcinku Lisi Ogon-Łabiszyn). 
7. Organizacja pierwszego promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego na Wiśle na odcinku Gdańsk-
Bydgoszcz -Toruń-Warszawa (19-27.04.2017 r.) – w ramach Międzynarodowego Projektu EMMA. 



Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r. 

68 

 

 
 
Kierunek działań: 15. Budowa zintegrowanego systemu towarowego transportu multimodalnego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Rozpoczęcie realizacji projektu  Watertorur mającego za cel zbudowanie międzynarodowego produktu 
turystycznego MDW E70. 
9. Udział w opracowaniu dwutomowej monografii poświęconej rewitalizacji MDW E70.  
10. Współpraca i obsługa stoiska wystawienniczego na targach turystycznych w Katowicach, Warszawie, 
Poznaniu i Nadarzynie. 
11. Dodruk map turystycznych oraz opracowanie i wydrukowanie ulotki promującej MDW E70. 
12. Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i sympozjach poświęconych m.in. kompleksowemu 
zagospodarowaniu rzek, zjawiskom ekstremalnym w gospodarce wodnej (powodzie i susze), reformie 
gospodarki wodnej. Udział w regatach długodystansowych na Wiśle.  
13. Aktywny udział w obchodach "Roku Rzeki Wisły’’- uczestnictwo i prezentacja działań m.in. na: Festiwalu 
Wisły, konferencji Rok Rzeki Wisły 2017, Obywatele Rzeki Wisły. 
14. Członkostwo Marszałka w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP w sekcji ‘’Samorząd Polityka 
Spójności”. 
15. Członkostwo Pełnomocnika Marszałka ds. dróg wodnych w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 
Wodnego Dolnej Wisły i Regionu Wodnego Warty. 

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. Przeprowadzenie dialogu technicznego oraz procedury 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 i wyłonienie wykonawcy. 
Planowany termin przygotowania opracowania: listopad 2018.  
2. Organizacja pierwszego promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego na Wiśle na odcinku Gdańsk-
Bydgoszcz -Toruń-Warszawa (19-27.04.2017 r.) – w ramach międzynarodowego projektu EMMA. 
3. Udział w spotkaniach z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi obsługą towarów poprzez platformę 
multimodalną, w tym z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.  
4. Udział w spotkaniach, konferencjach i sympozjach omawiających możliwości logistyczne i wykorzystanie 
żeglugi śródlądowej w obsłudze transportowej kraju. 
5. Współpraca z różnymi środowiskami (również na szczeblu międzynarodowym) zainteresowanymi 
wykorzystaniem transportu wodnego w 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. 
6. Organizacja, w ramach projektu EMMA, wizyty studyjnej w niemieckich śródlądowych portach (Riesa, 
Drezno i Magdeburg), stanowiących studia przypadków dla planowanego portu w rejonie Bydgoszczy-Solca 
Kujawskiego. 

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 Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

W ramach realizacji osi 9 RPO WK-P 2014-2020 na terenie Torunia prowadzone są liczne projekty 
dotyczące integracji mieszkańców, w tym działania o charakterze środowiskowym. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Departament Rozwoju Regionalnego 

10 Budowanie niepublicznej sieci wsparcia poradnictwa obywatelskiego 

Etap realizacji Zrealizowano 
Opis podjętych 
prac Zrealizowano w 2016 r. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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 podjęto realizacji – zgodnie z uzasadnieniem poniżej 

Opis podjętych 
prac 

Nie ma potrzeby tworzenia i opracowywania nowych standardów w regionie, tylko należy zastosować już 
opracowane standardy krajowe wynikające z opracowań takich jak np.: "Dostępność infrastruktury 
publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia" Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 
2011; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526); 
"Standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję 
uniwersalnego projektowania – poradnik" Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 2017 r.) Ponadto 
w 2010 r. uchwałą Nr 89/1559/10 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął "Zalecenia w 
zakresie dróg i infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych". 

Założenia Strategii 

Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
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, Wdrażania EFS i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych 
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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 podjęto realizacji – zgodnie z uzasadnieniem poniżej 

Opis podjętych 
prac 

Na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie 
realizacji przedsięwzięcia ustalono, iż zadanie wymaga przemodelowania ze względu na fakt, iż w obecnym 
kształcie realizacji RPO WK-P 2014-2020 lokalne placówki rozwoju społecznego umiejscowione są 
w różnych strukturach, np. jako biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie itp. Wskazane jest również 
przeanalizowanie działań podejmowanych przez lokalne grupy działania, które w ramach realizacji RPO 
zajmują się rozwojem społecznym. Jednocześnie należy zauważyć, że w wyniku analizy lokalnych i 
gminnych programów rewitalizacji, opracowanych m.in. w oparciu o dokumenty przygotowane przez 
samorząd województwa, duża część tych programów przewiduje realizację tego typu projektów. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji 
Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  
Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie podjęto realizacji – zgodnie z uzasadnieniem poniżej 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Aktualnie ROPS w Toruniu koncentruje się na działaniach określenia 
standardu usług opiekuńczych w ramach realizacji projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach 
i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” dofinansowanego z RPO WK-P na lata 
2014-2020, który można zaliczyć do grupy usług publicznych.                                                                       
Na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie 
realizacji przedsięwzięcia ustalono, iż należy zdefiniować konkretnie obszar usług publicznych, którym 
należy się zająć, w tym również wskazać rodzaj usług społecznych, które będą objęte standardem. 
W dalszej kolejności należy powołać zespół interdyscyplinarny w skład, którego wejdą m.in. 
przedstawiciele departamentów i jednostek organizacyjnych zajmujących się daną tematyką. Zadaniem 
zespołu byłoby m.in. doprecyzowanie rodzaju usług społecznych oraz podział obowiązków wewnątrz 
zespołu, celem wypracowania wyżej wymienionych standardów.                                                                                                                  

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, Wdrażania EFS i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

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

6 Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2015 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem 
Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przygotował regionalny projekt senioralny pn. "Pogodna jesień 
życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów". Projekt otrzymał 
dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP na lata 2014–2020. 
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Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych niestacjonarnych form usług opiekuńczych dla 
386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności 
opiekuńczych dla 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy 
oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego 
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Grupę docelową stanowią niesamodzielne osoby starsze (które 
ukończyły 60 rok życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego, posiadające status osób niesamodzielnych. Realizacja projektu przysłuży się 
opracowaniu i wdrożeniu standardów świadczenia usług opiekuńczych w regionie. 
Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu bierze udział w projekcie pn. "Kujawsko-
Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach" jako partner projektu. 
Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. W ramach projektu odbywają się działania 
świadomościowe, zajęcia w ramach uniwersytetu psychogeriatrycznego, działania środowiskowe a także 
aktywizacja społeczno-kulturowa. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
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, Wdrażania EFS i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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 Faza projektowa – modyfikująca pierwotne założenia 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie zostało zaproponowane do strategii województwa w wyniku konsultacji ze środowiskiem 
działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Nadal brak jest przepisów wykonawczych zapisu art. 39 
ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) stanowiącego, że ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne są tworzone przez 
marszałka województwa.  Realizowane są liczne projekty z RPO WK-P w ramach osi 9 (poddziałanie 9.3.2) 
wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
rehabilitacji społecznej.  

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem 
Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przygotował regionalny projekt senioralny pn. "Pogodna jesień 
życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów". Projekt otrzymał 
dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P 2014-2020. Liderem 
projektu jest ZO PCK w Bydgoszczy, a partnerem ROPS w Toruniu. Jednym z komponentów projektu będzie 
utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. Projekt będzie realizowany w 
okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.  Jednocześnie w ramach zmiany do RPO WK-P wprowadzono 
możliwość realizacji projektów z zakresu działań na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej 
nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w 
tym osobami starszymi). W ramach tych projektów ma zostać utworzonych w regionie 5 Centrów 
Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych. 

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: 
- ZO PCK w Bydgoszczy, ROPS w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  
Departament Rozwoju Regionalnego 
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Kierunek działań: 13. Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji, sportu masowego  
i amatorskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 r. ZPO opracował projekt rozbudowy zakładu i złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji 
w ramach konkursu poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: inwestycje 
w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
długoterminowej oraz paliatywnej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17). Ponadto w ramach 
konkursów PO WER  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu opracował i realizuje dwa projekty tj. 
Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz  model "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób 
z chorobą otępienną i ich opiekunów". Projekty i inwestycja 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 

Podmioty 
realizujące 

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

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

7 Utworzenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwają prace nad przyjęciem nowej wersji programu ochrony zdrowia psychicznego. Jednocześnie NZOZ 
DOM Sue Ryder w Bydgoszczy prowadzi projekt  „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki 
Psychogeriatrycznej w Otępieniach” z POWER, natomiast  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera 
w Toruniu uczestniczy w pilotażowym programie centrów 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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia,  Departament Rozwoju Regionalnego 

11 Budowa krytego lodowiska w Bydgoszczy 

Etap realizacji Zrealizowano w 2017 r. 
Opis podjętych 
prac 

Inwestycja została zrealizowana – oddano ją do użytku 5 stycznia 2018 r. 

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 
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Kierunek działań: 15. Budowa systemu wspierania rodziny 

 

 

EDUKACJA 
 
Kierunek działań: 21. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach 
edukacji 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

5 Powołanie Instytutu Badań nad Rodziną 

Etap realizacji Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

1 maja 2017 r. powołano Centrum Badań nad Rodziną (The Center for Family Research). CBnR jest 
jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jednostka koncentruje się wokół szeroko ujętej tematyki rodzin, w szczególności rodzinami klasycznie 
definiowanymi. Do podstawowych działań CBnR należy prowadzenie badań naukowych, działalność 
doradcza i ekspercka, realizacja wdrożeń i ewaluacja projektów, działalność edukacyjna i szkoleniowa 
w zakresie szeroko pojętej problematyki rodziny, polityki prorodzinnej i wsparcia rodziny. Istotnym celem 
jest podjęcie działań w perspektywie interdyscyplinarnej i międzysektorowej oraz profesjonalna diagnoza 
naukowa, rozwijanie teorii dotyczącej, np. polityki społecznej, pracy socjalnej, familiologii rodziny, 
pedagogiki społecznej. Jest to punkt wyjścia w formułowaniu i upowszechnianiu postulatów, rozwiązań 
koniecznych do wdrażania innowacji społecznych oraz usprawniania istniejącego systemu. 

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: 
- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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 Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kontekście funkcjonowania placówek 
doskonalenia nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku nie widzi konieczności tworzenia nowej 
placówki. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego podjął inicjatywę utworzenia Kujawsko-
Pomorskich Centrów Wspierania Edukacji w wyniku połączenia placówek doskonalenia nauczycieli 
z bibliotekami pedagogicznymi w zespół placówek – uchwała nr XXXVIII/633/17 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana 
Rejewskiego w Bydgoszczy i uchwała nr XXXVIII/632/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Toruniu z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 

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

Podmioty 
realizujące 

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



Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r. 

74 

 

 

 
 
Kierunek działań: 22. Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 

 
 
Kierunek działań: 23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

14 Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów nauczania 

Etap realizacji Faza początkowa, od 2017 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. nadal prowadzone były prace nad opracowaniem 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. Efektem współpracy z Kujawsko-Pomorskim 
Kuratorem Oświaty jest opracowanie ujednoliconego wzoru Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych. 

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 i Kształcenia Ustawicznego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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 Faza projektowa 
Opis podjętych 
prac 

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu w maju 2016 r. W 2017 r. opracowano 
dokumentację projektową oraz prowadzono działania dot. montażu finansowego. 

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

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 Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół – ramowe plany nauczania zawierają godziny na realizację zajęć 
edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 
10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole 
I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania). W roku szkolnym 2017/2018 
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania 
(przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora 
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, 
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku 
pracy, a także predyspozycjami zawodowymi.  Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego 
realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.  
Jednocześnie doradztwo edukacyjno-zawodowe jest realizowane jako element wielu projektów 
finansowanych z osi 10 RPO WK-P 2014-2020. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w zakresie opracowania systemu, wykonawcza w 
partnerstwie w zakresie wdrożenia systemu 
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Kierunek działań: 27. Rozwój edukacji doświadczalnej nauk ścisłych na wszystkich poziomach 
kształcenia 

 

Zakładany okres realizacji: do 2020 

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- organy prowadzące szkoły 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Realizowany jest 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. 
Możliwości daje też projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza", który planowany jest do realizacji 
w ramach poddziałania 10.3.2 RPO WK-P 2014-2020. Jednocześnie samorządy lokalne realizują 
kilkadziesiąt projektów w ramach osi 10 RPO WK-P 2014-2020, polegających na rozwoju współpracy szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. w formie staży i 
praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców. 

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: 
- Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, samorządy lokalne 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Departament Rozwoju Regionalnego 

17 Utworzenie Środowiskowych Centrów Innowacyjnej Edukacji 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w porozumieniu z Departamentem Rozwoju 
Regionalnego zaktualizował fiszkę projektową w tym temacie do Kontraktu Terytorialnego. W tej chwili 
fiszka jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Jednocześnie samorządy lokalne realizują dużą liczbę 
indywidualnych projektów polegających m.in. na utworzeniu nowoczesnych pracowni szkolnych do nauki 
m.in. przedmiotów przyrodniczych, a także tworzone są w szkołach warunki do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Departament Rozwoju Regionalnego 

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”. Obecnie 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy nie jest partnerem w tym projekcie. Projekt przewiduje jednak m.in. 
zajęcia i obozy w ww. centrum. W przypadku pozytywnej oceny i przyjęcia projektu do realizacji zajęcia 
i obozy w CN MW odbywać się będą w latach 2019-2020. 

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 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
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Kierunek działań: 29. Wprowadzenie systemów stypendialnych 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Brak zainteresowania samorządu miasta realizacją projektu. Brak zapisów na ten temat w strategii miasta. 
RPO WK-P 2014-2020 nie przewiduje możliwości finansowania tego typu obiektów. Jednocześnie 
samorządy lokalne realizują dużą liczbę indywidualnych projektów polegających m.in. na utworzeniu 
nowoczesnych pracowni szkolnych do nauki m.in. przedmiotów przyrodniczych, a także tworzone są w 
szkołach warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

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 i Kształcenia Ustawicznego, miasto Bydgoszcz 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Brak zainteresowania samorządów realizacją projektu. Brak zapisów na ten temat w dokumentach 
strategicznych samorządów. RPO WKP 2014-2020 nie przewiduje możliwości finansowania tego typu 
obiektów. Jednocześnie samorządy lokalne realizują dużą liczbę indywidualnych projektów polegających 
m.in. na utworzeniu nowoczesnych pracowni szkolnych do nauki m.in. przedmiotów przyrodniczych, a 
także tworzone są w szkołach warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

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: 
- Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, miasto Włocławek, miasto Grudziądz, miasto 
Inowrocław 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Departament Rozwoju Regionalnego 

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 następnych. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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. 
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Wsparciem objęto uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, uzdolnionych w zakresie 
matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Na rok szkolny 
2017/2018 przyznano 1500 stypendiów. W fazie projektowej jest projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i 
Pomorza" w ramach poddziałania 10.3.2 RPO WKP 2014-2020. W tym projekcie, który ma charakter 
pilotażu, wsparciem w roku szkolnym 2017/2018 planuje się objąć 622 uczniów szkół kształcących w 
kierunkach zawodowych, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Zatwierdzono regulamin 
przyznawania stypendiów zawodowych. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

W kolejnych latach tj. 2016-2022 zrealizowane będą stypendia w ramach projektów realizowanych ze 
środków RPO-WK-P na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.3.1 (alokacja 5 mln euro) oraz 10.3.2 
(alokacja 2 mln euro) „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza". W nowej 
perspektywie finansowej kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę. Przez Departament Edukacji 
i Kształcenia Ustawicznego realizowane jest zadanie związane z pomocą stypendialną dla uczniów 
dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty. Wsparcie z budżetu województwa trafia do 
uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, preferencje mają między innymi uczniowie z niskimi 
dochodami na jednego członka w rodzinie oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości – uchwała 
nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty 
województwa kujawsko-pomorskiego, zmieniona uchwałą nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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 

W fazie projektowej jest projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" w ramach Poddziałania 10.3.2 RPO 
WKP 2014-2020. W tym projekcie, który ma charakter pilotażu, wsparciem w roku szkolnym 2017/2018 
planuje się objąć 622 uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów zawodowych. Zatwierdzono regulamin przyznawania stypendiów zawodowych. Ustalono 
preferencje dla kandydatów kształcących się 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 i Kształcenia Ustawicznego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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

Etap realizacji Faza zaawansowana 

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. Realizowane 
stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" w ramach poddziałania 10.3.1 RPO WKP 2014-2020 zakładają 
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możliwość ponoszenia wydatków w ramach otrzymanego stypendium na finansowanie kosztów dojazdów 
związanych z rozwojem edukacyjnym, w tym m.in. na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W projekcie 
"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" planowanego do realizacji w ramach poddziałania 10.3.2 RPO WKP 
2014-2020 również będzie możliwość finansowania kosztów dojazdów w ramach otrzymywanego 
stypendium. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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

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

W 2017 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, Wdrażania EFS i Zdrowia, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 

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

36 Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu 

Etap realizacji Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, od 2016 do 2022 r. 

Opis podjętych 
prac 

Rozpoczęto prace budowlane, które obecnie są na zaawansowanym poziomie. Prowadzone są także 
procedury przetargowe dotyczące wyposażenia w aparaturę i w sprzęt medyczny. Pozyskano środki 
zewnętrzne na realizacji przedsięwzięcia (z EFRR). 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera 
w Toruniu 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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. 
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Kierunek działań: 34. Rozwój profilaktyki zdrowotnej 

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 

odmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Realizowany jest projekt, w ramach którego utworzone zostanie Regionalne Centrum Informacji 
Senioralnej (RCIS). RCIS wdroży m.in. system teleopieki (elektroniczny system monitorowania osób 
niesamodzielnych). W ramach tego systemu opracowany zostanie lokalny model powiadamiania, w który 
zostaną włączeni członkowie rodziny osoby niesamodzielnej wyposażeni w urządzenia do monitorowania 
oraz opiekun osoby niesamodzielnej w terenie. Jednocześnie w ramach zmiany do RPO WK-P 2014-2020 
wprowadzono możliwość realizacji projektów z zakresu działań na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami 
niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). W ramach tych projektów ma zostać utworzonych w 
regionie 5 Centrów Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych. 

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 pozarządowe 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  
Departament Rozwoju Regionalnego 

33 Utworzenie Genetycznego Centrum Opieki w Bydgoszczy 

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
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. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju 
Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

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 2017 r. przebadano 2 518 osób, wykryto 10 zakażeń HBV i 19 zakażeń HCV; wydrukowano 400 szt. 
plakatów, 12 000 szt. ulotek, 2 898 szt. kwestionariuszy uczestnika programu, 2 898 szt. informacji 
o wyniku badania, przygotowano i wyemitowano w TVP Bydgoszcz spot informacyjny nt. programu 
(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 2017 r. wykonano 1 771 szczepień przeciwko pneumokokom 
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(szczepionką skoniugowaną 13-walentną), przygotowano i wydrukowano 17 000 szt. ulotek, 450 szt. 
plakatów, 3 202 szt. formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 3 202 szt. formularza 
oświadczenia rodzica/opiekuna o zameldowaniu dziecka wraz ze zgodą na szczepienie, przeprowadzono 
1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano i wyemitowano w TVP Bydgoszcz spot 
informacyjny nt. programu (program był finansowany z budżetu województwa, budżetów 41 gmin, które 
przystąpiły do programu). 

Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej skierowany został 
do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-
pomorskiego. Zbadano 658 osób, nieprawidłowości wykryto u 59 osób, udzielono 658 porad lekarskich 
oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania, przeprowadzono 658 rozmów edukacyjnych 
z pacjentami objętymi badania przesiewowymi (program był w całości finansowany z budżetu 
województwa). 

W 2017 r. w ramach realizacji 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): zaszczepiono 554 osoby przeciwko pneumokokom 
(szczepionką skoniugowaną 13-walentną), przygotowano i wydrukowano 8 000 szt. ulotek, 250 szt. 
plakatów, 744 szt. formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 744 szt. formularza 
oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla lekarzy 
i pielęgniarek, przygotowano i wyemitowano w TVP Bydgoszcz spot informacyjny nt. programu (program 
był finansowany z budżetu województwa, budżetów 14 gmin, które przystąpiły do programu). 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Programów Profilaktycznych 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 
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Kierunek działań: 36. Rozwój technologii telemedycznych  

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 

Inwestycje wykonane w ramach Rozbudowy Centrum Onkologii w Bydgoszczy:  
1. Poliklinika Centrum - zakończona realizacja - prowadzona działalność medyczna.                                            
2. Innowacyjne Forum Medyczne - zaawansowane zakupy pierwszego wyposażenia obiektu umożliwią 
pełne zakończenie inwestycji do dnia 31.03.2018 r.                                                                                           
3. Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych – zakończona realizacja – prowadzona obsługa 
ok. 700 jednostek służby zdrowia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka 
Łukaszczyka w Bydgoszczy 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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. Zadanie zakończono w 2016 r. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka 
Łukaszczyka w Bydgoszczy 

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

30 Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 do 2022 r. 

Opis podjętych 
prac 

30 listopada 2017 r. Wydział Cyfryzacji złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kujawsko-
pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) I etap". Wcześniej 
podpisano umowy z 15 partnerami projektu (13 wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia i 2 szpitale 
uniwersyteckie) oraz ustalono z nimi zakres techniczno-finansowy projektu. W związku z projektem 
wytypowano dwa główne obszary interwencji:  
1. Poprawę dostępności mieszkańców województwa do informacji i usług z zakresu ochrony zdrowia. 
(Oznaczać to będzie ujęcie wszelkich posiadanych danych w formę jednego systemu informacyjnego, 
połączonego z repozytorium danych medycznych, tak aby można było je w jednym formacie agregować 
i analizować zarówno w skali województwa jak i całego kraju). 
2. Praktyczną realizację budowy interoperacyjnych rozwiązań IT w ochronie zdrowia. (Dzięki temu możliwe 
będzie zapewnienie bezpiecznego i szybkiego dostępu do danych zdrowotnych oraz informacji o pacjentach 
zlokalizowanych w różnych miejscach. Działanie na rzecz interoperacyjności w systemach EDM (EHR – 
Electronic Health Record) jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej).   
Ponadto dokonano analizy obecnie obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na podmioty 
prowadzące działalność z zakresu ochrony zdrowia określone obowiązki. Na podstawie analizy uznano za 
priorytet utworzenie systemu udostępniania EDM dla podmiotów medycznych z terenu regionu, który 
w przyszłości zostanie zintegrowany z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. platformą P1. 
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Kierunek działań: 38. Dostosowanie systemu ochrony zdrowia dla potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa  

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informacyjnych.  Stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, tak aby 
pozwoliła na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia. W ramach projektu nastąpi 
uruchomienie e-usług oraz będzie możliwość: gromadzenia, przetwarzania, przechowywania 
i udostępniania EDM, funkcjonowania usług elektronicznych: e-Rejestracji, telemedycyna (teleradiologia, 
nadzór nad pacjentami z POChP, opieka długoterminowa), dane ratunkowe, e-Dzienniczek pacjenta, portal 
pacjenta oraz będą spełnione wymagania ustawowe w zakresie EDM. Rezultatem projektu będzie 
podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych w regionie. 

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

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Wydział Cyfryzacji w partnerstwie z JST, jednostkami ochrony zdrowia 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Wydział Cyfryzacji 

Źródło informacji Wydział Cyfryzacji 

37 Utworzenie Centrum Konsultacyjnego dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Toruniu 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W ramach zmiany do RPO WK-P 2014-2020 wprowadzono możliwość realizacji projektów z zakresu 
działań na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój 
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). W ramach tych 
projektów ma zostać utworzonych w regionie 5 Centrów Koordynacji Opieki Medycznej dla osób 
niesamodzielnych. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Departament Rozwoju Regionalnego 
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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 Nie rozpoczęto realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Realizacja przedsięwzięcia była uzależniona od wyników konkursu w ramach działania 4.2 POIR (nabór 
wniosków 1.10.15- 31.03.16) – projekt nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania. Przedsięwzięcie nie 
zostanie zrealizowane. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

12 czerwca 2017 r. podpisany został list intencyjny w sprawie zawarcia porozumienia pn. Kujawsko-
pomorskie akademickie porozumienie na rzecz innowacji i rozwoju dot. współpracy Centrów Transferu 
Technologii uczelni województwa kujawsko-pomorskiego. Współpraca dotyczyć ma zwiększenia 
efektywności badań naukowych, wspólnego dążenia do skutecznej komercjalizacji efektów badań i wzrostu 
innowacyjności w regionie. Ponadto przy Marszałku Województwa działa Kolegium Rektorów  (UMK, UTP, 
UKW, PWSZ, AM, WSB, WSG), pełniące funkcję opiniodawczo-doradczą. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia, Collegium Medicum UMK 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS 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. 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: Collegium Medicum UMK  
Rola samorządu województwa: wspierająca 
Zakładany okres realizacji: w zależności od działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne 
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Kierunek działań: 4. Rozwój współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a gospodarką 

 

 
 
 

Podmioty 
realizujące 

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

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

8 Utworzenie Uczelnianego Centrum Żywienia i Aktywności Fizycznej Człowieka w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Utworzenie Uczelnianego Centrum Żywienia i Aktywności Fizycznej Człowieka w Bydgoszczy jest częścią 
projektu pn.: Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed, który 
w 2017 r. otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu z poddziałania 1.1 RPO. W 2017 roku nie zostały 
podjęte jednak jeszcze żadne dalsze działania związane z otrzymaniem dofinansowania. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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. KPAI współpracuje z samorządem regionalnym, fundacjami, uczelniami, przedsiębiorcami 
z regionu jak i spoza niego. W 2017 r. KPAI ogłosiło konkurs o dofinansowanie w formie grantów w ramach 
projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych RPO WKP na lata 2014-2020 oraz konkurs na dofinansowanie w formie grantów 
w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych RPO WKP na lata 2014-2020. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, KPAI 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, 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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Trwają prace koncepcyjne, analiza i ocena możliwości utworzenia sprawnie działającego internetowego 
mechanizmu wymiany informacji. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, 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 

W 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie w formie grantów w ramach projektu „Fundusz 
Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych RPO WKP na lata 2014-2020 oraz konkurs na dofinansowanie w formie grantów 
w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” w ramach poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych RPO WKP na lata 2014-2020. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, KPAI 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, KPAI 

13 Utworzenie regionalnego funduszu „venture capital” 

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

W dniu 31 marca 2017 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał umowę nr WP-II-
E.433.1.1.2017 o dofinansowanie projektu "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty 
finansowe" z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego 
w postaci utworzenia i zarządzania funduszem funduszy i objęcia zadań Menadżera Funduszu Funduszy, 
który wybierze pośrednika finansowego dla wdrażania instrumentu finansowego w postaci wsparć 
kapitałowych w ramach poddziałania 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich przez instrumenty 
kapitałowe RPO WKP 2014-2020. Na dany moment Menadżer Funduszu/szy  przygotowuje dokumentację 
przetargową w celu wyboru pośrednika finansowego i powierzenia mu wdrażania instrumentu 
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kapitałowego. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia dla tego postępowania przetargowego to 
II połowa 2018 r. 

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 – Biuro Programowania RPO 2014-2020 

Źródło informacji Dep. Rozwoju Regionalnego – Biuro Programowania RPO 2014-2020 

14 Utworzenie regionalnego inkubatora kreatywnych przemysłów 

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Aktualnie trwają prace koncepcyjne i rozpoznawanie możliwości uzyskania zaplecza technicznego do 
działania inkubatora.  

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, 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 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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, 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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, TARR S.A. 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, TARR S.A. 
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Kierunek działań: 7. Rozwój innowacyjnych aspektów i rozwiązań w ramach inteligentnych 
specjalizacji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

9 Utworzenie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza uzgadniania dokumentacji 
Opis podjętych 
prac 

Utworzenie ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

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 

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 przekształcił się w EnFoodLife i został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, 
co pozwala na ubieganie się o środki finansowe na infrastruktury B+R z POIR. Realizacja przedsięwzięcia 
jest uzależniona od wyników konkursu w ramach działania 4.2. POIR (nabór wniosków 1.10.15 – 31.03.16). 

Założenia 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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Agenda Nauki i Innowacyjności  

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Agenda Nauki i Innowacyjności 
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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 Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Beneficjentem projektu są władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od decyzji 
beneficjenta zależy czy w 2018 r. wystartuje w ramach konsorcjum EnFoodLife w konkursie POIR. 
Jednocześnie trwają rozmowy między Urzędem Marszałkowski a UTP na temat sposobu utworzenia i 
formuły funkcjonowania Regionalnego Centrum Innowacyjności Wsi i Rolnictwa. 

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. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

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 2017 r. objęto 
uczniów różnymi formami praktyk. Według nadesłanych z części szkół informacji, w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych praktyki odbyło 207 uczniów, w warsztatach szkolnych 1145 osób, u pracodawców 
604 uczniów a w centrach praktycznej nauki w zawodach rolniczych 153 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 o profilu rolniczym 
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 2017 r. realizowane były następujące inwestycje: 
- kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu 
zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody – etap I – zrealizowano, 
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od 
km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. 
kujawsko-pomorskie (część pierwsza) – zrealizowano, 
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962. 
Część pierwsza, gmina: Kcynia, powiat: nakielski, województwo: kujawsko-pomorskie - zrealizowano, 
- budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo 
kujawsko-pomorskie - w trakcie realizacji. 
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Kierunek działań: 7. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 
 
Kierunek działań: 9. Promocja regionalnych produktów żywnościowych 

 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa, samorządy lokalne 
Rola samorządu województwa: wykonawcza w partnerstwie 
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 2017 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, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

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

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Zagadnienie jest przedmiotem analiz w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

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 Faza początkowa  

Opis podjętych 
prac 

Promowanie wyprodukowanej żywności odbywało się w 2017 r. poprzez udział producentów na 
organizowanych w kraju i za granicą targach, wystawach, dożynkach, imprezach regionalnych i wyjazdach 
studyjnych. Wydatkowano łącznie w 2017 r. z budżetu KSOW kwotę 89 885,94 zł. Aktualnie trwają 
konsultacje między Urzędem Marszałkowskim a producentami żywności w zakresie możliwości realizacji 
przedsięwzięcia. 

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 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

Opracowane w 2014 r. zasady oznakowania produktów i logo Spiżarni Kujawsko-Pomorskiego były na 
bieżąco wdrażane w 2017 r. Spiżarnia Kujawsko-Pomorska liczy nadal 13 członków. Podmioty produkujące 
żywność wysokiej jakości uczestniczyły w wydarzeniach promocyjnych województwa z wieloma produktami 
regionalnymi i tradycyjnymi. 

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 
zarówno w kraju jak i poza jego granicami. W 2017 r. członkowie klastra uczestniczyli w targach "lato na 
wsi", "Toruński Festiwal Smaków", Targi Smaki Regionów w Poznaniu. Wymiana doświadczeń odbywała 
się w ramach projektu "NICHE" w Rumunii i w Chorwacji. Członkowie klastra współpracują 
z przedstawicielami Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Estonii i Grecji. 

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 Faza projektowa 
Opis podjętych 
prac 

Aktualnie trwa analiza zasadności utworzenia Regionalnego Centrum Eksportu Bezpiecznej i Markowej 
Żywności w porozumieniu z producentami żywności. 

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

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 
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. 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 
polegającej na budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka. W 2017 r. miały miejsce następujące 
wydarzenia: 
• 18 kwietnia 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję RDOŚ 
w Bydgoszczy i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
• 1 grudnia 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Ministrem Środowiska, Ministrem Energii i Ministrem 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawarto porozumienie w sprawie realizacji inwestycji budowy 
Stopnia Wodnego Siarzewo,  
• Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakwalifikował budowę stopnia wodnego Siarzewo jako priorytetowe 
przedsięwzięcie wodne w skali kraju, które powinno zostać zrealizowane w ramach zadań publicznych 
państwa nie później niż do końca 2025 r., 
• Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 14 listopada 2017 r. pozytywnie zarekomendował dalsze prace nad 
przygotowaniem do realizacji inwestycji „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, 
• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę 8 organizacji pozarządowych na decyzje 
GDOŚ, 
• 29 grudnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał pozytywną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego na Wiśle 
poniżej Włocławka”. Wnioskodawcą był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. 
2. 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.  
3. RZGW w Gdańsku przystąpił do opracowanie koncepcji pt.: „Analiza przystosowania Rzeki Wisły na 
odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie”.  
4. Udział Pełnomocnika Marszałka w opracowaniu „Studium Wykonalności dla modernizacji drogi wodnej 
E40 – uwzględniającego problematykę: bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, stopnia wodnego 
Włocławek, hydroenergetyczną, dużej retencji i obszarów nadrzecznych, dla rzeki Bug na odcinku od 
Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego 
(Elbląg)” realizowanego przez Zarząd Portu Morskiego Gdańsk. 
5. Stałe prowadzenie działań promujących budowę stopnia, w tym m.in. organizacja pilotażowo-
promocyjnego rejsu kontenerowego z Gdańska do Warszawy, organizacja panelu pod nazwą 
bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne podczas II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa. 

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, Biuro ds. Dróg Wodnych 

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

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

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Udział Pełnomocnika Marszałka w opracowaniu „Studium Wykonalności dla modernizacji drogi wodnej E40 
– uwzględniającego problematykę: bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, stopnia wodnego Włocławek, 
hydroenergetyczną, dużej retencji i obszarów nadrzecznych, dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do 
granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)” 
realizowanego przez Zarząd Portu Morskiego Gdańsk. 

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 
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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 

 
Kierunek działań: 4. Poprawa sprawności funkcjonowania służb ratownictwa medycznego, straży 
pożarnej, policji i innych służb publicznych i społecznych bezpieczeństwa życia i mienia 

Podmioty 
realizujące 

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

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

4 Budowa i modernizacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią 

Etap realizacji działanie ciągłe 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. realizowano następujące inwestycje: 
- przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gmina: miasto 
Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 0+740 do km 1+080. – zrealizowano. Efektem 
jest przebudowa wału na długości 0,340 m (realizowana ze środków budżetu państwa oraz rezerwy celowej 
budżetu państwa), 
- przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec 
Kujawski, m. Bydgoszcz (Realizacja od km 1+080 do km 5+600) – w trakcie realizacji, efektem będzie 
przebudowa wału na długości 4,520 km, 
- przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600. 
Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-
pomorskie – w trakcie realizacji, efektem będzie przebudowa wału na długości 3,530 km. 

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 Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 
w Bydgoszczy, które jest jednym z 17 CPR funkcjonujących na terenie Polski. CPR jest jednolitym system, 
który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numery alarmowe 112, 997, 998 i 999, umożliwiając 
przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. Centrum 
tworzy wojewoda (na poziomie samorządu województwa nie przystąpiono do realizacji zadania, ponieważ 
CPR znajdują się w strukturach urzędów wojewódzkich). Wojewoda określa lokalizację i szczegółową 
organizację CPR z uwzględnieniem kwestii finansowych, społecznych i terytorialnych w celu zapewnienia 
skuteczności działania systemu.  Mając na uwadze zapewnienie sprawności działania systemu, wojewoda 
może podjąć decyzję o utworzeniu oddziałów Centrum. Wykonywanie zadań CPR jest wspomagane przez 
system teleinformatyczny. Administratorem systemu teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw 
administracji publicznej. 

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, Wdrażania EFS i Zdrowia 

Źródło informacji Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia 

1 Budowa Policyjnego Centrum Dowodzenia dla województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap realizacji Faza projektowa, od 2016 do 2017 r. 
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Kierunek działań: 5. Poprawa bezpieczeństwa transportu 

 

 
 

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. 
W przypadku trudności w zakresie sfinansowania projektu możliwe, że KWP w Bydgoszczy zrezygnuje 
z tego projektu w obecnym kształcie i będzie realizować go w innym zakresie. 

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, Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego 

Źródło informacji Dep. Organizacyjny 

6 Stworzenie sieci mobilnych punktów zabezpieczenia operacyjnego akwenów wykorzystywanych 
turystycznie 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwa analiza zasadności i możliwości utworzenia sieci mobilnych punktów zabezpieczenia operacyjnego 
akwenów wykorzystywanych turystycznie. Proces odbywa się z udziałem zainteresowanych samorządów 
lokalnych i organizacji branżowych. 

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

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju Regionalnego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Sportu i Turystyki, Biuro ds. Rozwoju Turystyki 

Źródło informacji Dep. Sportu i Turystyki, Biuro ds. Rozwoju Turystyki, Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Nie rozpoczęto realizacji 
Opis podjętych 
prac 

Proponuje się odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia i usunięcie go ze Strategii przy ewentualnej jej 
zmianie. 

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. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

Źródło informacji Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

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 Zrealizowano 

Opis podjętych 
prac 

Dokonano zakupu dwóch nowych zestawów wag przenośnych, przeznaczonych do ważenia pojazdów 
w ruchu (po dwie sztuki wag w każdym zestawie) wraz z wyposażeniem umożliwiającym wydruk oraz 
archiwizację wyników ważenia. Zadanie zostało sfinansowane ze środków RPO WKP na lata 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: 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 

Źródło informacji Dep. Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu 
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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 

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-
Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu, służącą 
do artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. 
W 2017 r. zorganizowano i przeprowadzono 3 posiedzenia: 
- III Forum Samorządowe (20.03.2017) poświęcone zostało debacie na temat planowanych zmian 
w kodeksie wyborczym dotyczących samorządu terytorialnego, zagadnień związanych z procesem 
wdrażania RPO na lata 2014-2020 oraz strategii rozwoju województwa w kontekście przyjętej przez rząd 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
- IV Forum Samorządowe (7.06.2017), na którym przedstawiono efekty realizacji RPO na lata 2007-2013. 
Ponadto wyróżniono poszczególnych reprezentantów samorządów lokalnych za efektywne wykorzystanie 
środków europejskich. Nagrodzono również osoby szczególnie zaangażowane w opiekę nad materialnym 
dziedzictwem regionu. 
- V Forum Samorządowe (28.11.2017), którego tematem była praktyczna realizacja idei solidaryzmu 
samorządowego w obliczu klęsk żywiołowych i innych katastrof. Przedstawiono sprawozdanie dotyczące 
skutków sierpniowej nawałnicy oraz pomocy poszkodowanym w wyniku tego kataklizmu. Zaprezentowano 
także propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczenia samorządów lokalnych na wypadek zagrożeń 
i katastrof naturalnych. 

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 

W ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w 2017 r. wykonano analizę, opracowano koncepcję 
oraz studium wykonalności dla projektu. Zostały podpisane umowy partnerskie z 111 JST. Przygotowano 
i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Została przyjęta uchwała o dofinansowaniu projektu. 

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: 
- Wydział Cyfryzacji 

Źródło informacji Wydział 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 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” powstało jako szybki i skuteczny instrument 
reagowania, dający wsparcie samorządom lokalnym dotkniętym nagłymi nieprzewidzianymi wydarzeniami 
będącymi następstwem działania człowieka lub nieprzewidzianych zjawisk przyrodniczych. Kujawsko-
Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris" jest prawno-organizacyjną formułą funkcjonującą 
z inicjatywy samorządu województwa. Służy likwidowaniu klęsk żywiołowych, katastrof i awarii na terenie 
jednostek samorządowych będących członkami stowarzyszenia. 2017 r. był rokiem przełomowym z uwagi 
na nawałnicę jaka nawiedziła gminy w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
stowarzyszenie pomagało gminom pierwszy raz w tak dużej skali. 



Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r. 

95 

 

 

 
 
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 

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 

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

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Trwają 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 Faza zaawansowana 

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 tą 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 2017 r. 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. Zakres działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 
sprowadza się przede wszystkim do realizacji zadań własnych bez angażowania samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego. Podejmowane są jednocześnie inicjatywy ze strony samorządu województwa w 
zakresie podejmowania debaty publicznej z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych m.in. poprzez 
współorganizowanie Forum Gospodarczego, Forum Samorządowego oraz konferencji z udziałem 
przedstawicieli instytucji międzynarodowych. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Współpracy Międzynarodowej, Departament Rozwoju Regionalnego 

17 Wykonanie diagnozy stanu ładu przestrzennego w województwie 

Etap realizacji Zrealizowano, od 2015 do 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

Zrealizowano wydawnictwo sygnalne pt. „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. 
Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania” UMK w Toruniu (Wydziałowi Nauk o Ziemi) oraz 
wydawnictwo pt.: Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim". 

Założenia Strategii 
Podmioty odpowiedzialne: samorząd województwa 
Rola samorządu województwa: wykonawcza 
Zakładany okres realizacji: do 2020 
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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 zaawansowana, od 2015 do 2019 r. 

Opis podjętych 
prac 

Komitet Monitorujący RPO przyjął „Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w 
polityce województwa kujawsko-pomorskiego przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie 
programowania 2014-2020", jako kryterium dostępowe w konkursach na projekty inwestycyjne w RPO. 
Przygotowano i udostępniono publikację dotyczącą zasad kształtowania przestrzennego, jak też odbyła się 
ogólnopolska konferencja w tym zakresie. Wypracowane wnioski zostały wykorzystane do opracowania 
dokumentów o zasięgu ogólnokrajowym. 

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 Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac 

Prowadzone są prace studialne w kierunku włączenia do codziennej praktyki pożądanych zasad 
zagospodarowania przestrzennego w związku z wdrażaniem projektu Infostrada 2.0. 

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

Podmioty 
realizujące 

a) bezpośrednio: 
- Dep. Rozwoju Regionalnego, 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 

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: 
- wykonawca zewnętrzny – firma Ergo-Gis z Koszalina 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Rolnictwa i Geodezji 

Źródło informacji Dep. Rolnictwa i Geodezji 
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19 Utworzenie portalu „Przyjazna przestrzeń” 

Etap realizacji Faza początkowa 
Opis podjętych 
prac Aktualnie trwają prace koncepcyjne. Wydział Cyfryzacji zapowiada wstępną fazę prac na początku 2018r. 

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 

Podjęcie działań w tym zakresie związane jest z usprawnianiem oraz racjonalizacją administracji 
publicznej. Wymaga to przeprowadzenia stosownych ocen i analiz oraz zaangażowania strony rządowej. 
Na obecnym etapie nie podjęto jeszcze żadnych działań. 

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 

W latach 2016/2017 przeprowadzono inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą wraz z elementami audytu 
krajobrazowego OCHK Drwęcy. Ponadto w dalszej kolejności (w latach 2017/2019) planowane jest 
przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych w pozostałych 
obszarach chronionego krajobrazu województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 
nr 41/1618/16 z dnia 19 października 2016 r. zaakceptował założenia przedsięwzięcia pt. „Opracowanie 
dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny zachowania i wartości 
krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”, dotyczące sporządzenia dokumentacji 
projektowej 30 obszarów chronionego krajobrazu, której efektem będą uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obszarów 
chronionego krajobrazu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 41/1619/16 z dnia 19 
października 2016 r. zaakceptował również założenia przedsięwzięcia pt. "Inwentaryzacja oraz waloryzacja 
przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz 
z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych". 

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 Faza zaawansowana procesu realizacji, 2014-2019 

Opis podjętych 
prac 

W latach 2016/2017 przeprowadzono inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą wraz z elementami audytu 
krajobrazowego OCHK Drwęcy. Ponadto w dalszej kolejności (w latach 2017/2019) planowane jest 
przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych w pozostałych 
obszarach chronionego krajobrazu województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą 
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Kierunek działań: 8. Poprawa dostępności mieszkań dla młodych rodzin w największych miastach 

Nr 41/1618/16 z dnia 19 października 2016 r. zaakceptował założenia przedsięwzięcia pt. „Opracowanie 
dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny zachowania i wartości 
krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”, dotyczące sporządzenia dokumentacji 
projektowej 30 obszarów chronionego krajobrazu, której efektem będą uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obszarów 
chronionego krajobrazu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1619/16 z dnia 19 
października 2016 r. zaakceptował również założenia przedsięwzięcia pt. " Inwentaryzacja oraz waloryzacja 
przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz 
z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych". Projekt "Weryfikacja granic i zasad 
funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych" jest częścią projektu 
"Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych województwa". Projekt 
nr 7 jest częścią projektu nr 6. 

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

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 Zaawansowana faza realizacji 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez ustanowienie w ramach RPO WKP 2014-2020 kryteriów wsparcia 
dla poszczególnych kryteriów gmin. Pośrednio zawierają one katalog możliwych instrumentów 
kompensacyjnych wraz z zasadami kompensacji ograniczeń rozwojowych, wynikających z położenia gmin 
na terenie obszarowych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie związane 
jest także z realizacją audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Faza początkowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwa analiza zasobów kopalin w województwie kujawsko-pomorskim w celu wypracowania koncepcji ich 
eksploatacji z uwzględnieniem walorów przestrzennych i środowiskowych województwa. Jednocześnie 
analizowana jest współpraca z samorządami lokalnymi w celu wsparcia ich starań o rozpoczęcie 
eksploatacji 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 
prac b.d. 
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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 zostało 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 został przyjęty uchwałą nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 25 września 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 Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez działania podejmowane w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
Jednocześnie tworzone są formy współdziałania z operatorami energetycznymi Energą i Eneą w zakresie 
przedsięwzięć na rzecz reelektryfikacji terenów wiejskich. 

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. Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii 
przy ewentualnej jej zmianie. 

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, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 

Źródło informacji Dep. Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu 
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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 2017 r. funkcjonowały wszystkie zaplanowane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 
i wyznaczone przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego regionalne instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do przetwarzania odpadów 
zielonych i innych bioodpadów. 

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: 
-  wykonawcy zewnętrzni  
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: w 2017 r. organizowano i współorganizowano wiele konferencji, 
seminariów, szkoleń, spotkań, kampanii, akcji edukacyjnych, festiwali i eventów. Zorganizowano m.in.: 
panel tematyczny pn. „Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach XXIV 
edycji Welconomy Forum in Toruń (13-14 marca 2017 r.); działania edukacyjno-informacyjne dla dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-
ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w zakresie czystego powietrza, przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym i popularyzacji ochrony środowiska; działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej 
w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych 
na ścieżce edukacyjnej przy leśniczówce w Komorowie oraz przy zrekultywowanym składowisku odpadów 
w Lipnie; szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego pn. "Dobre praktyki i unikanie ryzyk 
w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP" (2-3 marca 2017 r.); program o charakterze 
edukacyjno-przyrodniczym podczas 25. Edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017; 
konferencję z cyklu "Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa", pt. „Człowiek i środowisko, 
jedno zdrowie, wspólna odpowiedzialność", Ciechocinek (23 marca 2017 r.); szkolenie dla przedstawicieli 
samorządów gmin z terenu województwa, dotyczące obowiązków i zasad sporządzania rocznych 
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Ponadto współorganizowano m.in.: cykl seminariów pn. „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji 
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” w sześciu miejscowościach województwa (marzec-
listopad 2017); przedsięwzięcie pt. „Festiwal ekologiczny i segregacja odpadów – zielona strona mocy”, 
celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych; 
X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2017; dyskusję 
panelową w ramach konferencji Miasta Przyszłości – w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania 
i rozwoju, której głównym organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku przy 
współudziale Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2 czerwca 2017 r.); przedsięwzięcie pn. 
„Przyjaźni Środowisku 2017” dla mieszkańców gminy Bobrowniki (19 sierpnia 2017 r.); działania 
edukacyjne w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw 
proekologicznych w ramach: obchodów jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół w Lipnie (11 października 2017 
r.), festyn parafialny w Świeciu nad Osą, akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”,  przedsięwzięcia pn. 
„Zakończenie sezonu lotowego 2017 r. gołębi dorosłych i młodych”, Międzynarodowy Dzień Kajakarza – 
„Kayakmania Koronowo 2017”; maraton rowerowy pn. „lipa MTB maraton”; festyn rodzinny dla 
mieszkańców powiatu lipnowskiego, w tym zorganizowanie stoisk ekologicznych, gier i zabaw ekologiczno-
edukacyjnych dla najmłodszych; Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny „Jarmark z królewną Anną”; 
konkursy: Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne (20 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika 
w Toruniu), wiedzy przyrodniczo-ekologicznej (21 marca 2017 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 im. 
Mikołaja Kopernika w Lipnie, w ramach obchodów Święta Wiosny), ekologiczny „EKO-AKTYWNI” 
w Tłuchowie; produkcje dotyczące filmów i programów telewizyjnych: produkcja dokumentacji filmowej 
w ramach X Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Ochrona i rekultywacja jezior”, produkcja filmu 
dokumentalno-przyrodniczego pt. "Ptaki w mieście", przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie, 
produkcja i emisja ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. „EKO – 
OPCJA, program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-
pomorskiego „Spotkania z ekologią”, produkcja i 3-krotna emisja programu telewizyjnego "Dobrze 
wiedzieć"; wydawnictwa, publikacje, opracowania: wydanie drukiem pokonferencyjnej, anglojęzycznej 
publikacji naukowej w ramach Sympozjum Ekologicznego oraz Światowego Kongresu Ekologii Umysłu, 
koncepcja, realizacja, kolportaż, druk publikacji wydawniczej pn. "Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być", 
merytoryczne opracowanie, niezbędne do przystąpienia do procedury utworzenia parku krajobrazowego 
na terenie powiatu grudziądzkiego, wydzielonego w znacznej części z Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Strefy Krawędziowej Doliny Wisły. 
2. Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego: działania w tym zakresie realizowane są 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. 
Dodatkowo na platformie „Edupolis” udostępniane są materiały i treści dydaktyczne. Portal jest także 
miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych oraz umożliwia budowanie 
społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających, a także wymieniających między sobą tworzone 
materiały.  

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, Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Środowiska, Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i Dep. Sportu i Turystyki 

Źródło informacji Dep. Środowiska, Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 
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Kierunek działań: 2. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 

 

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

Etap realizacji Faza początkowa, od 2017 do 2020 r. 

Opis podjętych 
prac 

W lutym 2017 r. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przejął na okres trwałości zadanie 
dotyczące e-edukacji, w ramach którego wyposażono wszystkie oddziały klas 1-6 w regionie w 4 485 
zestawów tablic interaktywnych. Powstała także Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna "Edupolis".  
Platforma „Edupolis” udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do 
nauczania w szkołach podstawowych, jest także miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych 
treści edukacyjnych oraz umożliwia budowanie społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających, 
a także wymieniających między sobą tworzone materiały. Portalem informacyjnym zarządza Redakcja 
„Edupolis” przy Bibliotece Pedagogicznej im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Platforma jest skierowana 
do uczniów i nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej w regionie. W kolejnych latach planuje się rozwój 
zasobów dla klas 7-8 oraz dla liceów i szkół zawodowych. „Edupolis” oferuje 7289 zasobów m.in. z zakresu 
edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej oraz zajęć 
komputerowych i technicznych, wychowania fizycznego, a także etyki, języka angielskiego i niemieckiego. 
Wśród ogólnej liczby zasobów wyodrębnić możemy 342 zasoby regionalne i 6857 zasobów przedmiotowych 
Na multimedialne materiały edukacyjne składają się: lekcje uczniowskie i nauczycielskie, ilustracje, pokazy 
slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, mapy i karty pracy. Kujawsko-
Pomorska Platforma Edukacyjna zawiera szereg ciekawych funkcjonalności dostępnych w wybranych 
modułach. 

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

Podmioty 
realizujące 

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

Źródło informacji Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 

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

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-
2020 (wprowadzonego do programu operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego 
przeciwdziałanie marginalizacji miast oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-
gospodarczej. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

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 

W 2017 r. zapadła decyzja Prezydenta RP o uznaniu kompleksu spichlerzy za Pomnik Historii. Rozważane 
są możliwe źródła finansowania projektu. Jednocześnie przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania 
w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-2020 (wprowadzonego do programu operacyjnego 
w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego przeciwdziałanie marginalizacji miast oraz wykluczeniu  
obszarów w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 
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23 Rozbudowa Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-
2020 (wprowadzonego do programu operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego 
przeciwdziałanie marginalizacji miast oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-
gospodarczej.  

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, Departament Rozwoju Regionalnego   

24 „Europejski Szlak Megalitów” – rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice 

Etap realizacji Faza zaawansowana 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. kontynuowano programy badawcze oraz działania informacyjno-promocyjne. Zorganizowano 
m.in.: ogólnopolską konferencję popularno-naukową pt. „Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim 
szlaku megalitów”. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę „Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat 
badań archeologicznych”. W ramach projektu prowadzono również działania mające na celu nawiązanie 
współpracy z ośrodkami ujętymi do włączenia w projekt „Europejski Szlak Megalitów" (m.in. we współpracy 
z Instytutem Archeologii UAM w Poznaniu rozmawiano w sprawie włączenia do projektu rejonu Łupawy). 
Ponadto zaproszono przedstawicieli regionów Polski, gdzie występują obiekty megalityczne i inne ściśle 
z nimi związane, do współpracy przy tworzeniu polskiej „nici” szlaku. Przedstawiciele tych regionów 
sformułowali i podpisali list intencyjny zawierający wstępne etapy działań dotyczących współdziałania 
w promocji gmin i regionów, na terenie których zachowały się lub są eksponowane budowle megalityczne. 

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 Wstępna faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Realizowany jest projekt partnerski "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego 
UNESCO - etap II" obejmujący prace konserwatorskie, remontowe i adaptacyjne w najwartościowszych 
zabytkach architektury w obrębie zespołu wpisanego na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wartość 
projektu wynosi 72 mln. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury. Na jego realizację zabezpieczono również środki w budżecie miasta Torunia.   

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  
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36 Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. miasto Toruń pozyskało środki unijne (działanie 8.1.POIiŚ 2014-2020) na realizację zadania 
pn. Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Ponadto 
przygotowano opracowanie pt. "Weryfikacja inwentaryzacji pierścienia fortecznego oraz analiza możliwości 
zagospodarowania fortów będących własnością Gminy Miasta 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 jest realizowane w ramach projektu partnerskiego "Toruńska Starówka – ochrona 
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", na który Gmina Miasta Toruń pozyskała środki 
unijne z POIiŚ. W 2017 r. zrealizowano planowane wystawy w oficynach budynku przy ul. Strumykowej 4, 
zainstalowano piernikowy ogródek na dziedzińcu wewnętrznym, uruchomiono mapping na elewacjach 
zewnętrznych budynku.     

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, 2016-2021 

Opis podjętych 
prac 

W ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" w roku 2017: przygotowano studium wykonalności projektu, 
podpisano umowy partnerskie z 67 instytucjami kultury, przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu, została przyjęta uchwała o dofinansowaniu projektu, odbyło się spotkanie inauguracyjne 
projektu. 

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

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: 
- Wydział Cyfryzacji 

Źródło informacji Wydział 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. Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze 
Strategii przy ewentualnej jej zmianie. 
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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 

 

 

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  

10 Utworzenie Muzeum Wojny Polsko-Sowieckiej 1920 roku we Włocławku 

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

Opis podjętych 
prac 

Gmina miasto Włocławek odstąpiła od realizacji przedsięwzięcia. Powyższe ma związek z opracowaniem 
gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek, w tym listy przedsięwzięć podstawowych 
planowanych do realizacji w obszarze rewitalizacji. W najbliższym czasie zaktualizowana zostanie także 
lista projektów podstawowych Strategii rozwoju obszaru strategicznej interwencji dla miasta Włocławek 
oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, w której przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zastąpione 
przez zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3 Maja 4 na „Interaktywne 
Muzeum Fajansu”. Stąd propozycja odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia i usunięcia go ze Strategii przy 
ewentualnej jej zmianie. 

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 
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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 Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Gminna Kolekcja Dóbr Kultury w Brzuzem została utworzona w 1999 r. Trwa uzupełnianie zbiorów 
(gromadzenie i konserwacja eksponatów ze środków własnych gminy). Ponadto przedsięwzięcie będzie 
możliwe do zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-2020 (wprowadzonego 
do programu operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego przeciwdziałanie 
marginalizacji miast oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.   

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

14 Utworzenie Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Obiekt jest własnością prywatną. Od 2015 r. prowadzone są negocjacje ze spadkobiercami Jana 
Sczanieckiego w sprawie ustalenia warunków nabycia przez województwo kujawsko-pomorskie 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nawrze. Przedsięwzięcie będzie możliwe 
do zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-2020 (wprowadzonego do 
programu operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego przeciwdziałanie 
marginalizacji miast oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

15 Utworzenie Muzeum Portu na Wiśle w Toruniu 

Etap realizacji Faza projektowa 
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 

16 Rozwój Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy 

Etap realizacji Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Trwają prace koncepcyjne nad rozszerzeniem zakresu projektu pn. „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie 
zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień", dotyczące renowacji zabytkowego budynku (pałacyku, 
w którym aktualnie znajdują się działy administracyjne spółki) i przeznaczenie go na cele wystawiennicze. 
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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 Wstępna faza procesu inwestycyjnego , od 2014 r. 

Opis podjętych 
prac 

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z kompleksową modernizacją budynków – mieszkalnego 
i gospodarczego – wchodzących w skład zespołu wodociągów Stare Bielany. W latach 2014-2017 
wykonano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, 
przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie. W 2017 r. wyłoniono wykonawców robót budowlanych 
dla wymiany stolarki okiennej oraz wymiany pokrycia dachu.   

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 
2014-2017 nie podjęto dalszych działań w sprawie realizacji projektu. Przedsięwzięcie będzie możliwe do 
zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-2020 (wprowadzonego do programu 
operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego przeciwdziałanie marginalizacji miast 
oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 

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

Etap realizacji Wstępna faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Projekt zarybienia jeziora Gopło przewiduje m.in. przeniesienie siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 
do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy w sąsiedztwie Mysiej Wieży (Nadgoplański Park 
Tysiąclecia stał się właścicielem zabytkowego pałacyku przy ul. Popiela 3 zgodnie z decyzją Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trwałego zarządu). 
Wyremontowany i rozbudowany obiekt służyć będzie zarówno celom statutowym parku jak i celom 
ekspozycyjnym. Planuje się w części obiektu stworzyć nowoczesną ekspozycję historyczno-przyrodniczą 
w oparciu o eksponaty pochodzące z Kruszwicy i jej okolic. Projekt finansowany jest z RPO WKP na lata 
2014-2020 (działanie 4.5 Ochrona przyrody). W 2017 r. Nadgoplański Park Tysiąclecia uzyskał stosowne 
decyzje umożliwiające realizację projektu oraz przygotowano projekt rozbudowy zabytkowego pałacyku o 
część ekspozycji przyrodniczo-historycznej wraz z pomieszczeniami biurowymi. 

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: 



Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r. 

108 

 

 

 

 

 
 
Kierunek działań: 4. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym 

- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

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

Etap realizacji Wstępna faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). Zabezpieczono również środki 
na zadanie w budżecie miasta Bydgoszczy.  W 2017 r. realizator projektu dokonał wyboru wykonawcy 
robót budowlanych i dostawy sprzętu (podpisanie umowy - grudzień 2017). Nastąpiło również przekazanie 
terenu i placu budowy wykonawcy robót budowlanych i dostawy sprzętu. 

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 Faza projektowa 
Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie jest na etapie planowania – w miarę możliwości finansowych. Przedsięwzięcie uzyskało 
pozytywną opinię członków Rady Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 

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 Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, od 2010 r. 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce udostępniono zwiedzającym nowy 
obiekt muzealny – przeniesiony z Brzeźna zabytkowy kościół, odtworzony w pierwotnym barokowym 
kształcie. Na rok 2018 zabezpieczono w budżecie województwa środki na opracowanie dokumentacji 
kolejnych obiektów, które mają wzbogacić ekspozycję skansenu w Kłóbce tj. młyna wodnego i spichlerza 
dworskiego.      

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 kulturalne zorganizowane w 2017 r.: Międzynarodowy Festival 
Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, Bella Skyway Festiwal, Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski 
Festiwal Operowy, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, 
Festyn Archeologiczny w Biskupinie, Jazz Od Nowa Festival, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich 
PROBALTICA, 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, Afryka Regae, Festiwal Prapremier.     

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 

W związku z koniecznością zmiany zakresu rzeczowego zadania (brak możliwości zakupu kamienicy przy 
ul. Szwalbego 4 oraz wydzielonych działek) rozpoczęto prace nad nową dokumentacją niezbędną do 
prowadzenia przyszłej inwestycji w innym zakresie rzeczowym niż pierwotnie planowano. W 2018 r. będą 
kontynuowane prace nad dokumentacją i nowym programem funkcjonalno-użytkowym. 

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 Wstępna faza procesu inwestycyjnego 

Opis podjętych 
prac 

Zadanie znajduje się na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót 
budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2018 roku. 
W latach 2016 /2017 opracowano dokumentację projektową (w tym: inwentaryzacja, ekspertyza stanu 
technicznego, orzeczenie mykologiczno-budowlane, badania geologiczne i dokumentacja geologiczno-
inżynierską, projekt rozbiórek, wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze, 
kosztorysy inwestorskie) oraz aplikacyjną, dotyczącą wniosku o dofinansowanie (studium wykonalności, 
wniosek), rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych.  
Źródła finansowania zadania:  
• budżet Miasta Bydgoszczy - zadanie ujęte w projekcie Budżetu Miasta Bydgoszczy na 2018 rok oraz 
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2044.   
• środki europejskie – przyznane w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 (wniosek złożony w lipcu 
2017 roku). 

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 2017 r. opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku Teatru Polskiego 
im. Hieronima Konieczki, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 r. planowane jest dokonanie weryfikacji 
posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – uszczegółowienie projektu, zmiany rozwiązań 
projektowych, opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano 
na lata 2019-2020.   

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 uzgadniania dokumentacji 

Opis podjętych 
prac 

W latach 2016/2017 przygotowano dokumentację do projektu mającego na celu kompleksową 
modernizację siedziby głównej biblioteki (przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych 
zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39 oraz jego rozbudowa w miejscu wyburzonych oficyn od ul. 
Zaułek, w celu powiększenia przestrzeni magazynowej oraz przestrzeni dla nowych działań edukacyjno-
kulturalnych wraz z niezbędnymi zakupami sprzętowymi) i złożono wniosek na konkurs ogłoszony 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – VIII Oś Priorytetowa Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury – wniosek nie uzyskał dofinansowania.   

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: 
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- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

32 Rozwój Teatru Muzycznego w Toruniu 

Etap realizacji Faza uzgadniania dokumentacji 

Opis podjętych 
prac 

W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu mającego na celu przebudowę i remont konserwatorski budynku 
Pałacu Dąmbskich zlokalizowanego przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, będącego aktualnie siedzibą instytucji 
kultury Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Środki na ten cel pozyskano z projektu 
„Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap” (z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz zabezpieczono w budżecie województwa.  
Dla potrzeb utworzenia „Dużej Sceny” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu, przygotowano dokumentację projektową oraz złożono 
wniosek aplikacyjny do konkursu w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wniosek znajduje się na 
liście rezerwowej projektów). 
Do projektu pn. "Utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec. Remont, przebudowa 
i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz 
z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu parku" opracowano dokumentację oraz złożono 
wniosek aplikacyjny do konkursu w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wniosek znajduje się na 
liście rezerwowej projektów). 

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 Zaawansowana faza procesu inwestycyjnego, od 2016 do 2017 r. 
Opis podjętych 
prac Zakończenie robót budowlanych. Trwa proces odbioru inwestycji.  

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 Faza projektowa 

Opis podjętych 
prac 

Przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania w ramach priorytetu inwestycyjnego 8b RPO WKP 2014-
2020 (wprowadzonego do programu operacyjnego w związku z renegocjacją RPO z KE), zakładającego 
przeciwdziałanie marginalizacji miast oraz wykluczeniu obszarów w trudnej sytuacji społeczno-
gospodarczej. 

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, Departament Rozwoju Regionalnego 
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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: 
- Biuro Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Sp. z o. o. 
 b) opiekun w ramach UMWK-P: 
- Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródło informacji Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

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

Etap realizacji Zrealizowano, od 2015 do 2017 r. 

Opis podjętych 
prac 

Przyjęto system identyfikacji wizualnej wraz z logo marki (kwiecień 2017 r.). Od tego czasu: wprowadzano 
nowy system identyfikacji wizualnej w nowych materiałach promocyjnych, opracowano rekomendacje 
działań związanych z nową identyfikacją dla jednostek podległych województwa, działających w sferze 
kultury, opracowano typografię dla herbu oraz zasady prezentacji herbu wraz z podpisami i zasady 
występowania znaku marki województwa wraz z herbem w zewnętrznych materiałach promocyjnych. 

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 


