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W 2012r. Gmina Miejska Kościerzyna przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy 

Miejskiej Kościerzyna na lata 2013 – 2020, wypracowany na zasadach partycypacji społecznej  

w ramach projektu „Decydujmy Razem Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu 

i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych”. 

Celem Progamu jest kształtowanie korzystnej sytuacji na lokalnym rynku przedsiębiorczości 

poprzez przyjazną politykę oraz wynikające z niej odpowiednie instrumenty wspierające 

przedsiębiorców. Dokument ten nie przedstawia gotowych rozwiązań, ale wyznacza kierunki i 

wskazuje działania, które mogą stać się podstawą rozwoju gospodarczego Kościerzyny, poprzez 

wykorzystanie potencjału jakim jest przedsiębiorczość. Przede wszystkim jednak założenia Programu 

dążą do budowy płaszczyzny współpracy i komunikacji pomiędzy administracją, przedsiębiorcami, 

organizacjami gospodarczymi i społeczeństwem. 

Wypracowane cele i działania uwzględnione w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości na etapie 

wdrażania są poddane monitoringowi przez partycypacyjny Zespół ds. Monitoringu. Efektem prac 

Zespołu jest wypracowanie niniejszego raportu z przeprowadzonego monitoringu za okres  

2013-2014.  

Raport został przygotowany poprzez ocenę stopnia realizacji założonych w Programie celów i 

działań opisanych za pomocą przyjętych wskaźników.  

Układ Raportu jest adekwatny do przyjętego w Programie i zawiera zestawienie działań 

zrealizowanych w latach 2013-2014 oraz kontynuowanych w podziale  na 3 cele strategiczne: 

1. Wykorzystanie potencjału gospodarczego Miasta 

2. Wsparcie dla Rozwoju Przedsiębiorczości 

3. Rynek pracy  

i odpowiadające im 12 celów operacyjnych.  

 

W ostatniej części Raport zawiera wnioski końcowe oraz zalecenia zawierające rekomendowane 

działania do podjęcia w celu poprawy stopnia realizacji celów i działań, które do tej pory nie zostały 

wdrożone.  

 

Raport zostanie przedłożony Burmistrzowi Miasta, który po jego przyjęciu przedstawi informację o 

stopniu realizacji Programu Radzie Miasta Kościerzyna. 

        



ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W  LATACH 2013-2014 W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA NA LATA 2013 – 2020 

 
 

 

 

 

 

Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

 

STRATEGICZNY I: WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO MIASTA 

CEL OPERACYJNY I: PRZYJĘCIE I REALIZACJA NOWEJ WIZJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA 

PROWADZENIE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

W SPRAWACH DECYDUJĄCYCH O 

ROZWOJU GOSPODARCZYM I 

SPOŁECZNYM MIASTA 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Rada Miasta 
Kościerzyna. 

- podjęcie uchwały określającej 
zakres i przebieg konsultacji 
społecznych 
-liczba przeprowadzonych 
konsultacji 
-liczba zgłoszonych uwag do 
konsultowanych 
programów/dokumentów/projektów 

Brak uchwały dot. konsultacji społecznych 
 
Odbyło się 12 konsultacji  społecznych dot.  
Rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta: 
-9 KSAG,  
- Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na 
lata 2014-2020,  
- Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi,  
- obwodnica; 

ZESPOLENIE I SKOORDYNOWANIE 

REALIZOWANYCH CELÓW 

ROZWOJOWYCH  

W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH  

I PROGRAMOWYCH MIASTA 

 

Gmina Miejska 
Kościerzyna. 

- liczba raportów i analiz z realizacji 
dokumentów strategicznych  
i programów 
- liczba aktualizacji i weryfikacji 
dokumentów i programów 

Sporządzono 5 raportów i aktualizacji: 
- Strategia Rozwoju Miasta Kościerzyna na 
lata 2014-2020, 
- Raport  z monitorowania Planu działań na 
rzecz zrównoważonej energii SEAP,   
- Program Ochrony Środowiska dla GMK na 
lata 2013-2016  
- Strategia Rozwoju Edukacji na terenie MK 
nalata 2011-2020 
- Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla MK na lata 2014-2020 
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY II: WYKORZYSTANIE  ENERGII ODNAWIALNEJ W MIEŚCIE 

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII W TYM  

PROPAGOWANIE WIEDZY  

O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII  

 

 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, instytucje 
zewnętrzne związane  
z ochroną środowiska, 
szkoły osoby indywidualne 
i przedsiębiorstwa. 

- liczba i rodzaj działań 
prowadzonych na rzecz ekologii na 
terenie GMK 
- liczba osób uczestniczących w 
działaniu 
- liczba i rodzaj szkoleń 
- liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach 
-opracowanie "Planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii dla miasta 
Kościerzyna" 

Przeprowadzono 9 działań o charakterze 
inwestycyjnym oraz edukacyjnym. 
W działaniach edukacyjnych uczestniczyło 
800 uczniów. 
Uszczegółowienie niniejszego zakresu w 
załączniku nr 1 do Raportu.  
 
Opracowano "Planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii dla miasta 
Kościerzyna", który został zaakceptowany 
przez Komisję Europejską. 

Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY III:  DOBRA KOMUNIKACJA MIĘDZY SAMORZĄDAMI 

TWORZENIE WSPÓLNYCH 

PROGRAMÓW  I PROJEKTÓW 

 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Powiat 
Kościerski i Gminy 
wchodzące w jego skład, 
Jednostki Organizacyjne 
Gminy Miejskiej 
Kościerzyna 
i Powiatu Kościerskiego,  
partnerzy, sąsiednie 
powiaty. 

- liczba zawartych porozumień 
-liczba planowanych/realizowanych 
projektów partnerskich 
-liczba i rodzaj wspólnych działań na 
rzecz lokalnej społeczności 
- przystąpienie do projektu 

„Budowanie kompetencji do 

współpracy międzysamorządowej i 

międzysektorowej 

jako narzędzie rozwoju lokalnego i 

regionalnego” 

Zawarto 4 porozumienia dot. projektów 
partnerskich: 
- Kościerskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego – KSAG 
- Miejski Obszar Funkcjonalny 
- Sieć Kaszubskich Inkubatorów Przedsięb. 
- Kajakiem przez Pomorze 
 
GMK w ramach partnerstwa  przystąpiła do 
projektu Kościerskie Strefy Aktywności 
Gospodarczej  i pozyskała dofinansowanie z 
EOG  w kwocie 2,3 mln zł. Projekt zostanie 
zakończony do kwietnia 2016r. 
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WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO  
W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ROZWOJOWYCH 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Powiat 
Kościerski i Gminy 
wchodzące w jego skład,  
partnerzy, sąsiednie 
powiaty. 

- liczba zawartych porozumień 
- liczba i rodzaj wspólnych inicjatyw  
- liczba planowanych/realizowanych 
projektów partnerskich 
- przystąpienie do projektu 

„Budowanie kompetencji do 

współpracy między-samorządowej i 

międzysektorowej 

jako narzędzi rozwoju lokalnego i 

regionalnego” 

Oprócz projektów partnerskich jw. GMK 
zawarła w dniu 31.10.2013r. umowę 
partnerską z PUP, Powiatem Kościerskim i 
Kaszubskim Instytutem Rozwoju na rzecz 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie 
Kościerskim . 

Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY IV: POPRAWA ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

ROZWÓJ SIECI DRÓG NA ZASADACH 

WSPÓŁPRACY 

 I PARTNERSTWAZ ZARZĄDCAMI DRÓG  

(WSPÓLNA WIZJA BUDOWY I 

REMONTÓW DRÓG) 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Rada Miasta 
Kościerzyna, Zarząd Dróg 
Powiatowych w 
Kościerzynie, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Gdańsku 

- liczba zbudowanych  
i zmodernizowanych km dróg 
gminnych/powiatowych/ 
wojewódzkich/krajowych ważnych 
dla rozwoju GMK 
- liczba konsultacji dotyczących 
remontu/budowy/przebudowy dróg 
-liczba zgłoszonych potrzeb 
remontu/budowy/przebudowy dróg 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w okresie 2013-
2014 nie prowadził budowy nowych ani 
modernizacji dróg ważnych dla MK. 
W 2014r. rozpoczęto sporządzanie 
dokumentacji na : 
- rozbudowę i przebudowę DW 221 na 
odcinku gr.m. Gdańsk – Nowa Karczma 
-  rozbudowę i przebudowę DW 235 na 
odcinku Korne – Chojnice. 
Zarząd Dróg Powiatowych nie wybudował 
nowych dróg w 2013r. zmodernizował  
ok.4,5 km dróg, a w 2014r. nie prowadził 
żadnych inwestycji. 
GMK – 3,8 km zmodernizowanych dróg 
(Kupiecka i Towarowa), w tym 900m 
nowych (Kupiecka).  
GMK otrzymała dofinansowanie z NPRDL na 
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modernizację ciągu drogowego łączącego 
Szpital Specjalistyczny z Węzłem 
Integracyjnym na dworcu PKP. Umowę 
podpisano i roboty ruszyły w 2015r. 

ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC 

PARKINGOWYCH 

 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Rada Miasta 
Kościerzyna, inwestorzy 
prywatni. 

-liczba nowopowstałych miejsc 
parkingowych  

Utworzono  103 miejsc parkingowych:  
- 32 przy ul. Towarowej 
- 20 przy ul. Kupieckiej 
- 51 przy Inkubatorze 

BUDOWA OBWODNICY Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych I Autostrad, 
Gmina Miejska 
Kościerzyna. 

-monitoring  działań podjętych   
na rzecz budowy obwodnicy 

Podpisana umowa na realizację obwodnicy, 
w 2015r. rozpoczęcie budowy , zakończenie 
2017r. 

ROZBUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK 

ROWEROWYCH  

(doprowadzenie ścieżek do szkół i 

strategicznych punktów miasta wraz z 

urządzeniem  miejsc postojowych dla 

rowerów ) 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Zarządcy 
Dróg. 

- liczby projektów promocyjnych 
- liczba wybudowanych km 
- liczba wspólnych projektów  
z Gminą Wiejską Kościerzyna 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach 
MOF – 19 km, z czego 7,5 km w granicach 
MK + ul. Towarowa i Kupiecka  3 km. 
Łącznie 10,5 km.  
- z Gminą Wiejską wspólne projekty: KSAG, 
MOF,  
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY V: WYKORZYSTANIE ZASOBÓW TURYSTYCZNO-KULTUROWYCH MIASTA 

PROMOCJA MIASTA Gmina Miejska Kościerzyna 
(wraz z jednostkami 
organizacyjnymi) 
 organizacje pozarządowe, 
lokalni przedsiębiorcy. 

- liczba i rodzaj działań promujących 
GMK (np. publikacje, imprezy, targi, 
konferencje, broszury) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Raportu. 
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL STRATEGICZNY II: WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

CEL OPERACYJNY I: WZROST  ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ KOŚCIERZYNY 

BUDOWA SYSTEMU ZACHĘT DLA 

INWESTORÓW 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna. 

- utworzony podmiot do wspierania 

przedsiębiorczości (inkubator) 

- liczba korzystających z usług 
podmiotu 
-oferta inwestycyjna i 
pozainwestycyjna (np. na stronie 
www, organizacja forum lub targów) 

Otwarto w dniu 29.10.2014r. Inkubator w 

ramach SKIP – aktualnie korzysta 9 firm 

inkubowanych.  Z sal spotkań, 

konferencyjnych czy biurka na godziny 

korzystają firmy na zasadach 

komercyjnych. 

Aktualnie w GMK brak oferty 

inwestycyjnej i systemu zachęt dla 

inwestorów – system zachęt w podatku od 

nieruchomości wygasł z końcem 2013r.; w 

trakcie przygotowanie nowego systemu 

zachęt podatkowych 

STWORZENIE BAZY TERENÓW 

INWESTYCYJNYCH 

 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, osoby 

indywidualne  

i przedsiębiorcy. 

- utworzony portal internetowy lub 
zakładka na innej stronie związanej  
z rozwojem przedsiębiorczości 
- liczba odwiedzających Portal 

- liczba udostępnionych informacji 

na temat terenów inwestycyjnych 

należących do GMK 

Brak w GMK bazy terenów inwestycyjnych 

i dedykowanego portalu internetowego. 

GMK uczestniczy w partnerskim projekcie 

„Inwestuj na Kaszubach, gdzie funkcjonuje 

baza terenów inwestycyjnych – słaby 

sposób wykorzystania tego portalu. 

Aktualnie GMK realizuje 2 projekty dot. 

przygotowania terenów inwestycyjnych: 

- Kościerska Strefa Aktywności  

Gospodarczej – 22 ha 

 - KSAG  - Kościerski Park Przemysłowy 

- pozostały rezerwuar terenów 
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inwestycyjnych: 6,5 ha 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

DOSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Rada Miasta 

Kościerzyna. 

-liczba konsultacji społecznych dot. 

tworzenia i aktualizacji Planów 

Zagospodarowania 

- monitoring potrzeb inwestorów,  

(zbieranie danych dot. liczby 

zgłoszonych potrzeb dot. terenów 

inwestycyjnych, ilość, rodzaj  

 i rozmiar poszukiwanej powierzchni 

inwestycyjnej , powierzchnia 

sprzedanych gruntów inwestycyjnych, 

powierzchnia nowopowstałych 

terenów inwestycyjnych) 

Przy każdorazowej aktualizacji Planów 

Zagospodarowania dokumentacja 

projektowa jest do wglądu 

zainteresowanych podmiotów i odbywają 

się konsultacje. 

 

Brak bazy potrzeb potencjalnych 

inwestorów w zakresie terenów 

inwestycyjnych. 

PROMOCJA INWESTYCYJNA I OGÓLNA 

MIASTA 

(stworzenie mocnej marki miasta  

poprzez: wzrost roli Skansenu, 

utworzenie orkiestry miejskiej, 

promocja folkloru ) 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Muzeum 

Ziemi Kościerskiej, Centrum 

Kultury i Sportu, osoby 

indywidualne, lokalni 

przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe. 

- wspólne inicjatywy i działania 

podmiotów odpowiedzialnych za 

tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości (np. kampanie 

informacyjno-promocyjne, społeczne 

zaangażowanie biznesu, promocja 

wew. i zew. Przedsiębiorczości  

w GMK, targi, fora i konferencje 

promujące kościerskich 

przedsiębiorców w skali gminy i 

regionu, imprezy – Dni 

Przedsiębiorczości) 

Działania z zakresu promocji inwestycyjnej 

i ogólnej GMK jw.  

 

Podmioty społeczne, w tym przedsiębiorcy 

są zaangażowani w projekty realizowane 

przez GMK, min. Stowarzyszenie 

Przedsiębiorcy Kościerzyna i Pracodawcy 

Pomorza Kościerzyna w 2 kluczowych 

projektach: MOF i KSAG. Oprócz tego w 

reprezentacji MOF biorą udział 3 

największe lokalne firmy: ZPS Lubiana, 

UNIBUD i PUDM SA. 

Corocznie z inicjatywy PUP i wsparciu GMK 

odbywają się Dni Przedsiębiorczości, w 

2014r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

W 2013r. z inicjatywy Miasta Kościerzyna 
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powstał Kościerski Klaster Budowlany, 

który ma integrować lokalne środowisko 

branży budowlanej i promować miasto 

jako prężny ośrodek gospodarczy i 

zagłębie budowlane. 

USTALENIE PODATKÓW LOKALNYCH W 

OPARCIU O KONSULTACJE I OPINIE 

PRZEDSIĘBIORCÓW (budżet 

partycypacyjny) 

 

Rada Miasta Kościerzyna, 

lokalni przedsiębiorcy. 

- ocena poziomu wysokości podatków 

przez przedsiębiorców/mieszkańców 

(sposób: ankiety, wywiady, 

konsultacje społeczne) 

Projekt budżetu w zakresie wysokości 

podatków podlega konsultacjom, min.  w 

zakresie podatku od środków 

transportowych; od 3 lat nie było 

podwyżki podatków. 

GMK od 2014 posiada budżet obywatelski 

wspierający inicjatywy społeczne. W 

2015r. jest 2 edycja tego budżetu. 

Cel/działania Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/ 

wskaźniki osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY II: ROZWÓJ  OTOCZENIA BIZNESU 

STWORZENIE ZINTEGROWANEGO 

SYSTEMU INFORMACJI, 

DORADZTWA I WSPARCIA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Powiatowy 

Urząd Pracy, instytucje 

zewnętrzne zajmujące się 

wspieraniem i rozwojem 

przedsiębiorczości, 

organizacje pozarządowe. 

- utworzenie podmiot do wspierania 

przedsiębiorczości 

- liczba i rodzaj korzystających 

-  liczba i rodzaj szkoleń/usług 

doradczych 

- liczba osób uczestniczących w 

szkoleniach/korzystających z 

doradztwa 

W dniu 29.10.2014r. otwarto Inkubator w 

ramach SKIP – aktualnie korzysta 9 firm 

inkubowanych. W br. uruchomiono 1 

projekt doradczy „Kaszubska Akademia 

Biznesu”. 

Dane w niniejszym zakresie z 

Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z 

załącznikiem. 

ROZWÓJ INWESTYCJI 

WSPOMAGAJACYCH  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

Gmina Miejska 

Kościerzyna, 

Rada Miasta Kościerzyna, 

- ilość nowo uzbrojonych terenów 

należących do GMK 

- liczba km dróg 

Dane jw. – cel I.IV 
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(UZBROJENIE TERENÓW, BUDOWA 

DRÓG, INTERNET) 

 

osoby indywidualne. wyremontowanych/wybudowanych 

na terenie GMK 

-ilość miejsc w których można 

korzystać z sieci wi-fi  

i bezpłatnie korzystać z Internetu na 

terenie GMK 

- liczba i rodzaj działań/inwestycji  

podjętych na rzecz wspomagania 

przedsiębiorczości 

WSPARCIE DORADCZE DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW STARAJĄCYCH SIĘ O 

WSPARCIE  Z PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Powiatowy 

Urząd Pracy, instytucje 

zewnętrzne zajmujące się 

wspieraniem i rozwojem 

przedsiębiorczości, 

organizacje pozarządowe. 

- utworzenie podmiotu do wspierania 

przedsiębiorczości 

- liczba i rodzaj korzystających 

-  liczba i rodzaj szkoleń/usług 

doradczych 

- liczba osób uczestniczących  

w szkoleniach/korzystających z 

doradztwa 

-liczba zawartych partnerstw i 

porozumień publiczno-prywatnych 

Otwarto w dniu 29.10.2014r. Inkubator w 

ramach SKIP – aktualnie 9 firm 

inkubowanych. 

W br. uruchomiono 1 projekt doradczy dla 

40 podmiotów „Kaszubska Akademia 

Biznesu”. W projekcie tym GMK była 

partnerem samorządowym.  

 

 

Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 
Realizacja 

CEL OPERACYJNY III: DOBRY SYSTEM  KOMUNIKACJI SAMORZĄD-BIZNE 

WYPRACOWANIE SYSTEMU 

WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI 

SAMORZĄD-BIZNES 

 (ZASADY, HARMONOGRAM) 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Rada Miasta 

Kościerzyna, lokalni 

przedsiębiorcy. 

- podjęcie uchwały  określającej zakres 

i przebieg konsultanci społecznych 

- liczba spotkań samorząd-biznes 

- liczba konsultacji samorząd-biznes 

- Brak uchwały dot. konsultacji 
społecznych 
Przedsiębiorcy są zaangażowani w 

projekty realizowane przez GMK jako 

partnerzy wspierający i obserwatorzy. 
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Min. Stowarzyszenie Przedsiębiorcy 

Kościerzyna i Pracodawcy Pomorza 

Kościerzyna uczestniczą w 2 kluczowych 

projektach: MOF i KSAG. Oprócz tego w 

reprezentacji MOF biorą udział 3 

największe lokalne firmy: ZPS Lubiana, 

UNIBUD i PUDM SA 

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI  

W DZIAŁANIACH NA RZECZ LOKALNEGO 

ŚRODOWISKA (POWOŁANIE RADY) 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Rada Miasta 

Kościerzyna, lokalni 

przedsiębiorcy. 

- powołanie rady konsultacyjno-

doradczej ds. przedsiębiorczości jako 

organu doradczego Burmistrza  

- liczba spotkań samorząd-biznes 

Brak rady konsultacyjno-doradczej ds. 

przedsiębiorczości  jako organu 

doradczego Burmistrza. 

Współpraca jw. 

OKREŚLENIE ZASAD KONSULTACJI 

 

Gmina Miejska 

Kościerzyna, Rada Miasta 

Kościerzyna, lokalni 

przedsiębiorcy. 

- podjęcie uchwały  określającej zakres 

i przebieg konsultacji społecznych 

- uchwalenie regulaminu Rady 

konsultacyjno-doradczej ds. 

przedsiębiorczości jako organu 

doradczego Burmistrza  

Brak uchwały dot. konsultacji społecznych 

i regulaminu funkcjonowania Rady  

konsultacyjno-doradczej ds. 

przedsiębiorczości jako organu 

doradczego Burmistrza. 
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL STRATEGICZNY III: RYNEK PRACY 

CEL OPERACYJNY I: DOPASOWANIE STRUKTURY  KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU 

MONITOROWANIE RYNKU 

 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, Powiatowy 
Urząd Pracy, organy 
prowadzące szkoły, 
organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy. 

- analiza sytuacji powiązana  
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 
pracy (ankiety, wywiady, diagnozy, 
przyjmowanie zapotrzebowań itp.) 
 

GMK w ramach projektu KSAG 
opracowuje   Program Sektorowy 
Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i 
Aktywizacji Społecznej. Dokument jest 
na  etapie wprowadzania korekt po 
konsultacjach społecznych.  Zawiera 
analizę przedmiotowego zakresu i 
rekomendowane kierunki działań. 
 
Analizę rynku pracy prowadzi PUP oraz  
Powiatowe Centrum Oświaty – na 
zasadach opisanych w załączonych do 
niniejszego raportu sprawozdaniach z 
działalności w zakresie 
przedsiębiorczości.  

UMOŻLIWIENIE REALIZACJI 

KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, organy 
prowadzące szkoły. 

-liczba i rodzaj nowych kierunków 
kształcenia 
- liczba zgłoszonych propozycji 
dotyczących utworzenia nowych 
kierunków kształcenia lub dodatkowych 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
 

Utworzono 4 nowe kierunki kształcenia: 
- profil medyczny 
- technik spedytor 
- technik logistyk 
- technik organizacji reklamy 
Propozycje utworzenia nowych 
kierunków kształcenia zawodowego:   
Technikum Nr 3 w Kościerzynie: 

 Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, 

 Technik usług kosmetycznych. 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w 

Kościerzynie: 

Szkoła kształci (klasy sprofilowane 

zawodami, klasy wielozawodowe) we 

wszystkich zawodach w jakich 

absolwenci gimnazjów chcą się uczyć. 

Monitorowanie rynku pracy przez 

Powiatowe Centrum Oświaty - pod 

względem tworzenia oferty dydaktycznej 

- odbywa się na podstawie analizy 

dokumentów (informacji, ankiet, 

diagnoz) przeprowadzonych najczęściej 

przez PUP. Analizy dotyczą zawodów 

deficytowych, nadwyżkowych, informacji 

o stanie zatrudniania i bezrobocia , ilości 

ofert pracy w poszczególnych branżach i 

zawodach. Współpracujemy z 

Powiatową i Wojewódzką Radą 

Zatrudnienia w kwestii sensowności 

planowania i otwierania nowych 

kierunków kształcenia. 

 
WSPÓŁPRACA NA LINII 

PRZEDSIĘBIORCY-SZKOŁY  

W OKREŚLANIU KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA ORAZ PRAKTYCZNEJ 

NAUKI ZAWODU 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, organy 
prowadzące szkoły,  
przedsiębiorcy. 
 

- liczba i formy kontaktów (np. wizyty 
studyjne, spotkania) 
- analiza sytuacji powiązana  
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 
pracy (ankiety, przyjmowanie 
zapotrzebowań itp.) 

Szkoły współpracują z ponad 100 

zakładami pracy, w których uczniowie 

odbywają praktyczną naukę zawodu. 

Formy współpracy: 

• Praktyki uczniowskie, 

• Prowadzenie zajęć przez praktyków, 

• Konsultowanie programów nauczania 

przez pracodawców, 
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• Udział w konkursach organizowanych 

przez pracodawców, 

• Korzystanie ze sprzętu pracodawców, 

• Finansowanie zaplecza 

dydaktycznego szkoły przez zakłady 

pracy, 

• Promocja szkoły w środowisku 

biznesu, 

• Oferty pracy przedsiębiorców u 

których uczniowie odbywali 

praktyczną naukę zawodu, 

• Organizacja spotkań z udziałem 

pracodawców, 

•  Pomoc zakładów pracy podczas 

rekrutacji uczniów do szkoły np. 

finansowanie kosztów związanych z 

promocją kierunków kształcenia. 
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY II: PRAKTYCZNA FORMA NAUKI ZAWODÓW TECHNICZNYCH 

ZWIĘKSZENIE LICZBY GODZIN NAUKI 

ZAWODÓW TECHNICZNYCH 

Gmina Miejska 
Kościerzyna, organy 
prowadzące szkoły,  
przedsiębiorcy. 

- liczba godzin praktycznej nauki 
zawodu 
-liczba szkoleń/praktyk zawodowych 

W technikum liczba godzin praktyki 
zawodowej wynosi 4 tygodnie w cyklu  
kształcenia (160 godzin), natomiast 
liczba godzin kształcenia zawodowego 
praktycznego, w całym cyklu nauczania 
wynosi 735 godzin. 
W zasadniczej szkole zawodowej liczba 
godzin kształcenia zawodowego 
praktycznego w całym cyklu kształcenia 
wynosi 970.  

 
DOSTOSOWANIE PROGRAMU 

SZKOLNICTWA DO POTRZEB 

PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Kuratorium 
Oświaty, Gmina Miejska 
Kościerzyna, organy 
prowadzące szkoły,  
przedsiębiorcy. 

- liczba i formy kontaktów (np. wizyty 
studyjne, spotkania) 
- analiza sytuacji powiązana  
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 
pracy (ankiety, przyjmowanie 
zapotrzebowań itp.) 
-liczba dodatkowych zajęć 
przygotowujących do pracy zawodowej  

Jw.  
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY III: WZROST ŚWIADOMOŚCI CO DO POTRZEB I ZASOBÓW RYNKU 

WZROST UMIEJĘTNOŚCI 

AUTOPROMOCJI  

I WYJŚCIA Z OFERTĄ WŁASNYCH USŁUG  

I PRODUKTÓW 

Gmina Miejska Kościerzyna, 
Powiatowy Urząd Pracy,  
instytucje zajmujące się 
rozwojem i wspieraniem 
przedsiębiorczości (w 
zakresie szkoleń), lokalni 
przedsiębiorcy. 

- liczba godzin szkoleń/doradztwa  
w zakresie promocji 
-liczba akcji promocyjnych 
przedsiębiorców  (fora, targi, dni 
otwarte, happeningi, stoiska) 
-utworzenie zakładki/portalu dla 
promocji przedsiębiorców 

Powiatowy Urząd Pracy w okresie 2013-
2014 zorganizował 64 szkolenia z zakresu 
ABC Przedsiębiorczości. Corocznie w 
Kościerzynie odbywa się Dzień 
Przedsiębiorczości. 
Nie utworzono  zakładki/portalu dla 
promocji przedsiębiorców. 

ZAJĘCIA/SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE 

DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

Gmina Miejska Kościerzyna, 
Powiatowy Urząd Pracy,  
instytucje zajmujące się 
rozwojem i wspieraniem 
przedsiębiorczości oraz 
organizacje pozarządowe,  
a także doświadczeni 
przedsiębiorcy. 

- liczba godzin szkoleń/doradztwa  
w zakresie przygotowania do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
-liczba godzin lekcyjnych 
prowadzonych w szkołach na temat 
przedsiębiorczości 
 

W szkołach odbywają się zajęcia dot. 
przedsiębiorczości, rynku pracy i 
przygotowujące do pracy zawodowej: 
- Godziny dydaktyczne z zakresu 
dworactwa zawodowego 
- Szkolne koła zainteresowań: koło 
przedsiębiorczości, koło Caritas, grupa 
ratowników medycznych, szkolny teatr 
Ekonomik, warsztaty ekonomiczne, koło 
gastronomiczne 
- Organizowane w szkole uroczystości i 
imprezy: dzień przedsiębiorczości z 
imprezą plenerową, dzień ekonomika 
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Cel/działania 
Potencjalni realizatorzy 

i partnerzy 

Podstawowe mierniki/wskaźniki 

osiągnięć 

Realizacja 

CEL OPERACYJNY IV: PLANOWANA POLITYKA W ZAKRESIE  PRZEKWALIFIKOWYWANIA OSÓB POSZUKUJACYCH  

I POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY. 

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI 

ZWROTNEJ Z RYNKU PRACY 

 

Gmina Miejska Kościerzyna, 
Powiatowy Urząd Pracy, 
instytucje zajmujące się 
wspieraniem i rozwojem 
przedsiębiorczości w tym 
organizacje pozarządowe 
oraz przedsiębiorcy. 

- liczba i formy kontaktów (np. wizyty 
studyjne, spotkania) 
- analiza sytuacji powiązana  
z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 
pracy (ankiety, przyjmowanie 
zapotrzebowań itp.) 
-liczba wprowadzonych modeli 
budowy informacji zwrotnej (np. 
utworzenie strony www, fora 
wymiany informacji, liczba  zawartych 
porozumień o współpracy i wymianie 
informacji). 

Dane jw. 

WSKAZANIE TYPÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ 

PREFERENCYJNYCH 

DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

UNIJNYCH NA OTWARCIE DZIAŁ. 

GOSPOD. 

Instytucje udzielające 
dofinansowania i wsparcia 
finansowego. 

- stworzenie listy przedsięwzięć 
preferencyjnych 
-promowanie przedsięwzięć 
innowacyjnych. 

Przedsięwzięcia priorytetowe do 
realizacji przez GMK są ujęte w 
porozumieniu MOF – 5 projektów na 
łączną kwotę 87 mln zł. 
Promowanie i wspieranie przedsięwzięć 
innowacyjnych jest głównym zadaniem 
Inkubatora Przedsiębiorczości w 
Kościerzynie. Firmy innowacyjne są 
objęte systemem preferencji, min. w 
zakresie czynszu za wynajem biura. 
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Wnioski końcowe 

 

1. Znaczna aktywność Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarze inwestycji związanych ze 

środowiskiem naturalnym i OZE. 

2. Sukcesywna poprawa infrastruktury drogowej w Kościerzynie i perspektywy jej 

skokowego usprawnienia poprzez budowę obwodnicy Miasta. 

3.  Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości jako lokalnego Centrum obsługi i wspierania 

Przedsiębiorczości oraz integracji środowiska biznesowego. 

4.  Dbałość Gminy Miejskiej Kościerzyna o aktualizację i opracowywanie nowych 

dokumentów strategicznych. 

5. Niewystarczający zakres konsultacji społecznych na linii samorząd – przedsiębiorcy. 

 

   

 

 Zalecenia: 

 

1. Przyjecie przez Radę Miasta uchwały dot. konsultacji społecznych w terminie do 

31.12.2015r. 

2. Utworzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kościerzyna zakładki    

dedykowanej działaniom samorządu w sferze wspierania Przedsiębiorczości, w tym 

zawierającą bazę terenów inwestycyjnych Miasta, w terminie do 31.12.2015r. 

3. Wdrożenie w terminie do 31.12.2015r. systemu zachęt podatkowych dla inwestorów. 

4. Zwiększenie aktywności samorządu w pozyskiwaniu inwestorów zainteresowanych 

ulokowaniem działalności gospodarczej w Gminie Miejskiej Kościerzyna. 

 

 

 

Kościerzyna, 12.06.2015r. 

 


