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W odpowiedzi na ustny wniosek złożony podczas XXX sesji Rady Powiatu Kartuskiego
w dniu 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania wykazu obejmującego roczne wpłaty na rzecz
stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz wskazania korzyści z podjętej współpracy z
tym stowarzyszeniem – w załączeniu przekazuję informację w przedmiotowej sprawie.
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Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”
Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego
samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz
wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego
pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.
Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura
Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku.
Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w
Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.
I. Działalność Stowarzyszenia
Do głównych pionów działalności Stowarzyszenia należy:
Działalność informacyjna









Stowarzyszenie na bieżąco informuje o możliwości aplikowania do programów
europejskich (tzw. wezwania do składania wniosków) oraz o poszukiwaniach
partnerów do realizacji międzynarodowych projektów przez podmioty zagraniczne.
Prowadzona jest strona internetowa pomorskieregion.eu, na której zamieszczane są
na bieżąco informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla
Pomorza wydarzeń unijnych. Na stronie znajdują się informacje o aktualnych
Programach i Inicjatywach Unii Europejskiej. Partnerzy zagraniczni mogą znaleźć
informacje o regionie Pomorskim.
Stowarzyszenie aktywne jest również w mediach społecznościowych na
portalach Facebook i Twitter oraz Youtube.
Pracownicy Stowarzyszenia udzielają odpowiedzi w systemie ciągłym na wpływające
zapytania od partnerów zarówno z Polski jak i z zagranicy, dotyczące rozwijania
współpracy i danych o regionie Pomorskim, informacji dotyczących możliwości
pozyskiwania funduszy lub organizacji wydarzeń w Brukseli i w Województwie.
Stowarzyszenie współpracuje z mediami z terenu Województwa Pomorskiego,
uwzględniając w tym organizację i pozyskiwanie finansowania na rzecz uczestnictwa
dziennikarzy w najważniejszych wydarzeniach odbywających się w Brukseli.

Działalność promocyjna i lobbingowa




Stowarzyszenie przekazuje informacje o walorach gospodarczych, społecznych,
turystycznych i kulturowych Województwa Pomorskiego oraz umacniania jego
pozytywny wizerunek. Co roku organizowana jest seria wydarzeń
współorganizowanych z partnerami z innych regionów z całej Europy (np. w ramach
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast) przy współpracy instytucji europejskich:
Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
Istotnym elementem jest również promocja realizowanych na terenie Pomorskiego
projektów. Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje wystawy, seminaria i
konferencje, a także cykliczne wydarzenia dotyczące szerokiego zakresu działalności
instytucji europejskich. Są to między innymi dni informacyjne. Ponadto pracownicy
Stowarzyszenia przygotowują tematyczne prezentacje o regionie dla grup
odwiedzających Brukselę z innych rejonów europejskich.






Stowarzyszenie merytorycznie i organizacyjnie wspiera członków Komitetu Regionów
z Województwa Pomorskiego.
Innym ważnym elementem pracy Stowarzyszenia jest nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów z przedstawicielami instytucji europejskich w priorytetowych obszarach
działalności dla Stowarzyszenia. Pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii
Europejskiej” pozostają w stałym roboczym kontakcie z przedstawicielami instytucji
europejskich oraz pracownikami ambasady bilateralnej RP w Brukseli i Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE. Pełniąc rolę pośrednika we wszystkich sprawach
bieżących, przekazują istotne informacje w obie strony.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel włączyć jak najszerszą grupę podmiotów z
regionu w unijne dyskusje istotne z punktu widzenia szczebla regionalnego i lokalnego
z Pomorza. W tym celu przesyła, zachęca i wspiera udział zainteresowanych stron w
otwartych procesach konsultacyjnych oraz promuje aktywny udział przedstawicieli
Województwa Pomorskiego w debatach na szczeblu europejskim, dotyczących
kreowania i powstawiania polityki UE (przykładowo: Strategia Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego, polityka spójności, instrumenty finansowe na rzecz
wspierania ochrony środowiska naturalnego).

Wizyty studyjne
Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" oferuje możliwość uczestniczenia w wizytach
studyjnych organizowanych w Brukseli. Spotkania te stwarzają okazję zadawania pytań,
dyskusji i lobbingu w poszczególnych instytucjach europejskich. Udział w tego typu wizytach
pozwala na pozyskiwanie informacji dotyczących strategicznych dla regionu funduszy, czy
programów europejskich. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz samorządowych z terenu
województwa pomorskiego oraz urzędnicy wszystkich szczebli administracji samorządowej.
Program stażowy
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” prowadzi program stażowy dla studentów i
absolwentów pomorskich uczelni oraz dla członków Stowarzyszenia. Staż można odbyć
zarówno w Biurze Miejscowym w Gdańsku, jak i Biurze Regionalnym w Brukseli. O przyjęciu
na staż decyduje kolejność zgłoszeń oraz pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego.
II. Lokalizacje biur
Biuro Miejscowe w Gdańsku zlokalizowane jest w Śródmieściu przy ul. Augustyńskiego 2, w
okolicy Placu Wałowego, Baszty Białej, Małej Zbrojowni. Sąsiaduje ono z biurami
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Biuro Regionalne w Brukseli umiejscowione jest w tzw. dzielnicy europejskiej, w budynku przy
rue du Luxembourg 3, w odległości 5 min. pieszo od Parlamentu Europejskiego, Komitetu
Regionów i Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Po sąsiedzku znajdują się przedstawicielstwa
wielu europejskich regionów i miast, jak choćby Småland Blekinge z Południowej Szwecji,
Skåne, Oslo, Tallin czy Kopenhaga oraz wiele organizacji i sieci międzynarodowych. Warto
podkreślić, że bliskie sąsiedztwo przedstawicielstw większości państw Regionu Morza
Bałtyckiego, pozwala na częstsze kontakty z ich pracownikami i bliższą współpracę w ramach
Strategii Bałtyckiej.

III. Członkowie Stowarzyszenia
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia:
1. Samorząd Województwa Pomorskiego
2. Miasto Gdańsk
3. Miasto Słupsk
4. Miasto Sopot
5. Miasto Gdynia
6. Miasto Kwidzyn
7. Powiat Człuchowski
8. Powiat Wejherowski
9. Powiat Kwidzyński
10. Gmina Miejska Lębork
11. Gmina Miejska Tczew
12. Gmina Wiejska Gniewino
13. Gmina Miejska Pruszcz Gdański
14. Gmina Miejska Chojnice
15. Miasto i Gmina Bytów
16. Miasto i Gmina Czersk
17. Miasto Ustka
18. Powiat Starogardzki
19. Powiat Chojnicki
20. Gmina Skarszewy
21. Gmina Miasta Puck
22. Gmina Luzino
23. Powiat Kartuski
24. Gmina Kobylnica
25. Miasto Rumia
26. Powiat Kościerski
27. Gmina Tuchomie
Członkowie wspierający stowarzyszenie:
1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
2. Gdański Uniwersytet Medyczny
3. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
4. Uniwersytet Gdański
5. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
7. Grupa LOTOS S.A.
8. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
9. Politechnika Gdańska
10. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
11. Europejskie Centrum Solidarności
12. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
13. Uniwersytet Morski w Gdyni
14. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

15. Akademia Muzyczna w Gdańsku
16. Pracodawcy Pomorza
17. Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.
18. Akademia Pomorska w Słupsku
19. Fundacja Interizon Pomorski Klaster ICT
20. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
IV. Władze Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków
Składa się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków
zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku.
Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Na mocy statutu Stowarzyszenia
Przewodniczącym Zarządu jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja 2020-2022
Przewodniczący Zarządu
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Członkowie Zarządu
Kazimierz Chyła - Starosta Powiatu Starogardzkiego
Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Hanna Pruchniewska - Burmistrz Miasta Puck
Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa Pełnomocnik:
Monika Pochroń-Frankowska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii
Europejskiej”
Komisja Rewizyjna
Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład Komisji
Rewizyjnej w kadencji 2020-2022:
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Iwona Formela - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego
Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - pełniący funkcję Burmistrza Miasta Ustka
V. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok
1. Działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu Województwa
Pomorskiego
KOMITET REGIONÓW
- kontynuowano wsparcie merytoryczne i organizacyjne pomorskiej delegacji do Komitetu
Regionów.

PARLAMENT EUROPEJSKI
- w celu ochrony interesów pomorskich rybaków, Biuro Regionalne Województwa
Pomorskiego w Brukseli podjęło działania mające na celu objęcie pomocą unijną rybaków
zawodowych oraz prowadzących działalność rekreacyjną.
WIZYTY STUDYJNE
- ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID – 19, stowarzyszenie wraz z
Działem Wizyt Komisji Europejskiej rozpoczęło cykl spotkań online pn. „Unijni eksperci dla
Pomorza”. W 2020 roku odbyło się osiem spotkań w zakresie:
1. nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi ich
modyfikacjami zaproponowanymi pod koniec maja br. przez Komisję Europejską w
związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID – 19 – 2 spotkania.
2. „Wyzwania dla Unii Europejskiej w czasie i po pandemii Covid – 19” – poświęcone było
europejskiej odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem.
3. „Europejski Zielony Ład” – celem spotkania było omówienie nowej społeczno –
gospodarczej Strategi EU – Europejskiego Zielonego Ładu.
4. „Europejski Korpus Solidarności” – spotkanie było okazją dla przedstawicieli samorządu
terytorialnego i jednostek mu podległych, dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów szkół
ponadpodstawowych z regionu oraz przedstawicieli pomorskich organizacji
pozarządowych do zdobycia wiedzy nt. możliwości, jakie oferuje program Europejski
Korpus Solidarności.
5. „Zrównoważona i inteligentna mobilność dla regionów i miast” – celem spotkania było
przedstawienie oraz omówienie zrównoważonej i inteligentnej mobilności w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu – strategii Komisji Europejskiej oraz inicjatyw, które
wspierać będą region oraz miasta w osiągnięciu celu jakim jest zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych pochodzący z transportu o 90 % do 2050 r.
6. „Horyzont Europa – przygotowania do nowego programu ramowego” – celem
spotkania było przedstawienie przedstawicielom pomorskiej nauki i pomorskiego biznesu
informacji dotyczących ostatniej fazy negocjacji Horyzontu Europa w zakresie budżetu
programu, jego harmonogramu, misji czy partnerstw.
7. „Cyfrowa Europa – cyfrowa gmina” – w spotkaniu dotyczącym celów UE na najbliższe
lata w zakresie cyfryzacji oraz grantów WiFi4EU udział wzięło 22 przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego z Pomorza.
2. Działania na rzecz wsparcia regionalnego ekosystemu innowacji
1.
2.
3.
4.

Współpraca z uczelniami
Współpraca z przedsiębiorcami
Współpraca z miastami
Współpraca w ramach zespołu Pomorski Horyzont

5. Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz badań i
innowacji (ERRIN)
6. Współpraca w ramach nieformalnej sieci przedstawicielstw uczelni w Brukseli
(UnILiON)
3. Działania edukacyjne i promujące polityki Unii Europejskiej
1. W roku 2020 Biuro Miejscowe w Gdańsku zaplanowało serię wydarzeń
europejskich w regionie we współpracy z Członkami Stowarzyszenia. Jednak z
powodu pandemii koronawirusa musiały zostać odwołane.
2. Program stażowy w 2020 r. – staż miał charakter zdalny a zrealizowany został
przez 3 osoby.
3. Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych o tematyce europejskiej
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych z Pomorza, którego celem było szerzenie wiedzy o flagowej
inicjatywie UE na najbliżej lata – Europejskim Zielonym Ładzie.
Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sierakowicach – przyznano nagrody pieniężne, które ufundowało
Stowarzyszenie.
4. „Lekcja solidarności” – projekt edukacyjny z Przemysławem Staroniem,
nauczycielem z Sopotu nagrodzonym tytułem Nauczyciela Roku 2018 oraz
nominowanym do Global Teacher Prize.
5. Promocja projektów z Pomorza nominowanych do nagrody RegioStars 2020 –
europejskich nagród przyznawanych od 2008 roku dla projektów finansowanych
przez UE, które wyróżniają się nowatorskim podejściem do rozwoju regionalnego.
6. Spotkanie online „Przegląd energetyczny w przedsiębiorstwach” – zdalne
spotkanie dotyczące przeprowadzania przeglądów energetycznych w firmach.
7. Spotkanie online dot. „Regenerative leadership” – na temat koncepcji
zorganizowania dla pomorskich przedsiębiorców i samorządowców warsztatów
prezentujących nowe podejście do zarządzania gospodarczego, społecznego i
środowiskowego.
4. Projekty Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii”
1. Projekt „Zielona Europa – Zróbmy to razem” – projekt zakładał wsparcie
potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów
dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych,
zielonego transportu oraz internacjonalizację i sieciowanie regionalnych
projektów.
2. Projekt „Let's communicate!” Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2021 –
celem projektu jest przedstawienie w sposób atrakcyjny i zrozumiały osiągnięć
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
3. Projekt Umbrella Interreg Południowy Bałtyk 2014 – 2020 – projekt na rzecz
wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w

regionie Południowego Bałtyku. Uczestniczą w nim partnerzy z Danii, Litwy, Polski
i Szwecji.
5. Realizacja pozostałych działań statutowych.

VI. Plan działań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” na 2021 rok - w
załączeniu.
VII. Członkostwo w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” Powiatu Kartuskiego
Powiat Kartuski przystąpił do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” zgodnie z
Uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego nr VI/64/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
Zestawienie wpłat składek członkowskich - Powiat Kartuski
2019 rok – 13.416,67 zł
2020 rok – 23.000,00 zł
2021 rok – 23.000,00 zł
Powiat Kartuski posiada swoją reprezentację we władzach Stowarzyszenia tj. w Komisji
Rewizyjnej,
w
której
Zastępcą
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej
jest Iwona Formela - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego.
Powiat Kartuski będąc członkiem Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest
informowany na bieżąco o wszelkich podejmowanych przez stowarzyszenie działaniach.
Bierze udział w konferencjach, seminariach oraz korzysta ze wsparcia pracowników biura w
przypadku poszukiwania szczegółowych informacji na temat możliwości aplikowania do
programów europejskich. Ponadto ma możliwość uczestniczenia w organizowanych wizytach
studyjnych, których realizację ze względu na pandemię COVID – 19 odłożono w czasie.

Członek Zarządu
/-/Iwona Formela

