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Szanowni Państwo,  
Prezentując Raport o stanie Powiatu Chojnickiego za rok 2019  pragnę 
poddać Państwa ocenie efekty najważniejszych działań naszego samorządu 
w minionym roku. Raport obejmujący podsumowanie działalności Zarządu 
Powiatu Chojnickiego w 2019 r., w szczególności zawiera informacje 
dotyczące realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez 
Powiat Chojnicki oraz jego jednostki organizacyjne, a także sposób 
wykonywania uchwał Rady Powiatu Chojnickiego. Niniejszy Raport 
uwzględnia również inne informacje, w szczególności niezbędne do 
uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu 
Chojnickiego i zawiera dane o wszystkich ważnych aspektach jego 
funkcjonowania w poniższych obszarach: 

o edukacja publiczna,  
o promocja i ochrona zdrowia,  
o pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych,  
o wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityka prorodzinna, 
o transport zbiorowy i drogi publiczne,  
o kultura oraz ochrona zabytków,  
o kultura fizyczna i turystyka, 
o geodezja, kartografia i kataster oraz gospodarka nieruchomościami,  
o administracja architektoniczno – budowlana, 
o ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,  
o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, obronność,  
o przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,  
o ochrona praw konsumentów, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie, 
o promocja powiatu, 
o współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

           Aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, nasz samorząd prowadzi bardzo konsekwentną politykę 
rozwoju, opartą na planowaniu strategicznym, profesjonalnym zarządzaniu i szeroko rozumianym 
partnerstwie. Na wspólny sukces Powiatu Chojnickiego w roku 2019 złożyła się praca wielu osób: 
przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Chojnickiego, urzędników, pracowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Chojnickiego, partnerów społeczno - gospodarczych, jak i samych 
mieszkańców, którzy niejednokrotnie inspirowali nas do realizacji wielu cennych projektów. Wszystkim 
tym osobom należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania. Skuteczne zarządzanie rozwojem nie 
byłoby możliwe bez stabilnej polityki finansowej samorządu. 
           Mając świadomość służebnej misji samorządu, z poczuciem ogromnej odpowiedzialności, 
deklarujemy gotowość do dalszych działań na rzecz rozwoju Powiatu Chojnickiego, licząc na 
przychylność i szeroką rozumianą współpracę.   

Starosta Chojnicki 
                                                
 
 

Marek Szczepański  
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I. Wprowadzenie 
 
              Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. - Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport 
o stanie powiatu.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  oraz na mocy art.  15zzzzzz 
ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) o 60 dni został wydłużony termin na złożenie raportu  
o stanie powiatu w 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu, budżetu 
obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3, rada powiatu może określić w drodze uchwały, 
szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2019 r. Rada Powiatu 
Chojnickiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z czym raport został przygotowany 
w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.  
                Wykonując przytoczone wyżej dyspozycje, Zarząd Powiatu Chojnickiego przekazuje 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Chojnickiego „Raport o stanie powiatu za 2019 rok”, a za jego 
pośrednictwem radnym, mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym.  

 

 

 

 

 
Informacje zawarte w raporcie zostały przedstawione w układzie zadaniowym, wynikającym 

z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Prezentacja danych finansowych została ograniczona do 
minimum, gdyż na tej samej sesji rozpatrywane będzie sprawozdanie z wykonania budżetu.  

Jako, że dokument ma charakter publiczny, gdyż w debacie mają prawo brać udział również 
mieszkańcy, niektóre jego fragmenty są bardziej opisowe, zawierają całe spektrum spraw związanych 
z realizacją konkretnego zadania, czy też działalności danej jednostki.  
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II.Charakterystyka Powiatu Chojnickiego 
 

Powiat chojnicki, obejmujący obszar 136,4 tys. ha, stanowi 7,5% powierzchni województwa 
pomorskiego. W pięciu gminach powiatu (gmina miejska Chojnice, gmina wiejska Chojnice, gmina 
wiejsko-miejska Czersk, gmina wiejsko-miejska Brusy i gmina wiejska Konarzyny) usytuowanych jest 260 
miejscowości – w tym 3 miasta: Chojnice, Czersk i Brusy.  

W tabeli  4 zaprezentowano dane z 2018 r., gdyż w trakcie tworzenia tego opracowania 
informacje za 2019 r. nie były jeszcze dostępne na stronach GUS.  

 

 
 

Rysunek 1. Podział terytorialny powiatu chojnickiego 
 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: www.powiat.chojnice.pl  

 

Powiat chojnicki wg stanu na koniec 2019 roku, zamieszkiwało 97 645 mieszkańców, czyli 4,2% ludności 
województwa (o 94 osoby więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku), z tego 42 739 osoby 
zamieszkiwały tereny wiejskie. 

Tabela 1. Powierzchnia powiatu chojnickiego 

Gminy powiatu 
Powierzchnia 

w ha 
Liczba sołectw 

Liczba 

miejscowości 

Miasto Chojnice 2 104 0 1 

Gmina Chojnice 45 821 34 81 

Czersk ogółem 38 011 18 94 

w tym: 
miasta 973 0 1 

obszar wiejski 37 038 18 93 

Brusy ogółem 40 045 25 61 

w tym: 
miasta 520 0 1 

obszar wiejski 39 525 25   60 

Konarzyny 10 440 6 23 

Ogółem powiat 136 421 83 260 
 

 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS – www.stat.gov.pl  

 

http://www.powiat.chojnice.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 2. Ludność – struktura osób wg płci – stan na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

Powiat chojnicki 97 645 48 157 49 488 54 906 26 591 28 315 42 739 21 566 21 173 

Miasto Chojnice 39 804 19 184 20 620 39 804 19 184 20 620 0 0 0 

Gmina Brusy 14 575 7 295 7 280 5 182 2 564 2 618 9 393 4 731 4 662 

Gmina Chojnice 19 311 9 784 9 527 0 0 0 19 311 9 784 9 527 

Gmina Czersk 21 644 10 730 10 914 9 920 4 843 5 077 11 724 5 887 5 837 

Gmina Konarzyny 2 311 1 164 1 147 0 0 0 2 311 1 164 1 147 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS – www.stat.gov.pl  

 

Pod koniec 2019 roku największą w powiecie, pod względem zaludnienia, była gmina miejska Chojnice 
– zamieszkiwały ją 39 804 osoby (co daje 40,8% ogółu mieszkańców powiatu), na drugim miejscu 
znajdowała się miejsko-wiejska gmina Czersk z liczbą 21 644 mieszkańców (22,2% ludności powiatu). 
Kolejne miejsce zajmowała gmina wiejska Chojnice, którą zamieszkiwało 19 311 osób (19,8% ludności 
powiatu), a następnie miejsko-wiejska gmina Brusy z 14 575 mieszkańcami (14,9% ludności powiatu).  
Najmniejszą gminą pod względem liczby ludności była gmina Konarzyny, w której na koniec 2019 roku 
zamieszkiwało 2 311 osób, co dawało 2,3% ogółu ludności w powiecie. 

 
Tabela 3. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym – stan na dzień 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
w wieku 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 
razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

Powiat chojnicki 97 645 20 529 9 974 58 732 27 323 18 384 12 191 

Gminy miejskie 

Gmina Chojnice 39 804 7 540 3 668 23 537 11 121 8 727 5 831 

Gminy miejsko-wiejskie 

Gmina Brusy 14 575 3 546 1 760 

 

8 722 4 020 

 

2 307 

 

1 500 

 

Gmina Czersk 
21 644 

 

4 535 

 

2 223 

 

13 130 

 

6 026 

 

3 979 

 

2 665 

 

Gminy wiejskie 

Gmina Chojnice 
19 311 4 364 2 051 11 921 5 508 3026 1 968 

Gmina Konarzyny 2 311 544 272 1 422 648 345 227 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS – www.stat.gov.pl  

 
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn 
przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się 
ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat 
i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 60,1% ludności powiatu chojnickiego to mieszkańcy w wieku 
produkcyjnym, stanowi to jak najbardziej pożądane zjawisko, by przeważająca część społeczeństwa 
znajdowała się właśnie w tej grupie wiekowej. Pozostałe 39,9% to mieszkańcy powiatu, którzy z racji 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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swego wieku nie są w stanie podjąć pracy, gdyż są już na emeryturze czyli w wieku poprodukcyjnym 
(18,8% ogółu mieszkańców powiatu – 18 384 osób), bądź są zbyt młodzi by podjąć pracę, a więc 
reprezentują grupę osób w wieku przedprodukcyjnym (21,1% - 20 529 osoby). 

Centrum gospodarczym powiatu jest jego największy ośrodek miejski, miasto Chojnice, który 
skupia niemal połowę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie. Drugą pod względem 
liczby podmiotów jest gmina Chojnice, a następnie miasto Czersk.  

Tabela 4. Podmioty gospodarcze z terenu powiatu chojnickiego zarejestrowane w rejestrze REGON 
wg sektorów własnościowych i gmin w latach 2017-2018 (stan na 31 XII) 

Gmina 

2017 2018 

Ogółem 
Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 
Ogółem 

Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

Powiat chojnicki 8 757 226 8 497 9 044 217 8 780 

Miasto Chojnice 3 986 92 3 875 4 067 91 3 950 

Gmina Chojnice 1 517 24 1 485 1 594 16 1 564 

Miasto Czersk 1 019 54 962 955 54 899 

Gmina Czersk 877 19 856 1 032 19 1 011 

Miasto Brusy  587 15 571 586 15 569 

Gmina Brusy 619 13 605 654 13 640 

Gmina 

Konarzyny 
152 9 143 156 9 147 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS – www.stat.gov.pl 

 
Według danych Urzędu Statystycznego, w końcu grudnia 2018 r., w powiecie chojnickim w rejestrze 
REGON zarejestrowane były 9 044 podmioty gospodarcze. W porównaniu z grudniem 2017 roku 
nastąpił wzrost tej liczby o 287 podmiotów. W 2018 roku w rejestrze REGON zarejestrowano 865 
nowych podmiotów gospodarki narodowej z terenu powiatu chojnickiego. W tym samym okresie 
wyrejestrowano 567 podmiotów. Na koniec 2018 roku w powiecie chojnickim zarejestrowanych było 
 8 640 mikroprzedsiębiorstw czyli firm zatrudniających poniżej 10 pracowników (o 290 więcej niż  
w końcu 2017 roku). Oznacza to, że stanowią one zdecydowaną większość podmiotów 
zarejestrowanych w rejestrze REGON (tj. 95,5%).   
 

http://www.stat.gov.pl/
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III. Działalność Zarządu Powiatu 

Chojnickiego 
 
Katalog zadań jakie ciążą na powiatach jest bardzo obszerny. Obejmuje szerokie spektrum zadań 

od oświaty, transportu, dróg, poprzez zdrowie, pomoc społeczną, rynek pracy do współpracy 
międzynarodowej i promocji powiatu włącznie.  

Skład Zarządu Powiatu VI kadencji w roku 2019 kształtował się następująco: 
o Marek Szczepański – Starosta, 
o Mariusz Paluch – Wicestarosta,  
o Stanisław Skaja – Członek Zarządu, 
o Stefania Majewska - Kilkowska – Członek Zarządu, 
o Jarosław Schumacher – Członek Zarządu. 

Prace Zarządu w układzie tabelarycznym prezentuje tabela 5.   

 
 

             Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. 
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego.  
W kategorii Powiaty do 120 tys. mieszkańców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 Powiat 
Chojnicki zajął 7 miejsce i uzyskał tytuł Laureata Rankingu Powiatów 2019. 
              Powiat Chojnicki znalazł się liście finalistów konkursu Innowacyjny Samorząd 2020, 
organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Kapituła dostrzegła projekty 
Zdrowy Urząd oraz Do Pracy na Dwóch Kółkach.  Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych 
innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nadesłane projekty dotyczyły między 
innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery społecznej. Do 
konkursu zgłoszono 304 projekty, ze 181 jednostek samorządu terytorialnego. W kategorii powiatów 
Powiat Chojnicki otrzymał tytuł finalisty za projekt Zdrowy Urząd oraz specjalne wyróżnienie za pomysł  
z gratyfikacją pracowników dojeżdżających do pracy na rowerze. Oprócz Powiatu Chojnickiego 

Tabela 5. Statystyczne podsumowanie pracy Zarządu Powiatu Chojnickiego w 2019 r. 

Lp.  2019 r. 
1. Liczba posiedzeń 43 

2. Liczba podjętych uchwał 181 

3. Liczba wydanych postanowień w 
sprawie uzgodnienia/zaopiniowania 

projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

15 

4. Liczba pisemnie rozpatrzonych 
zapytań  

i interpelacji radnych 

104 

5. Liczba rozpatrzonych pism Komisji 
Rady Powiatu Chojnickiego 

19 

6. Liczba rozpatrzonych wniosków i 
postulatów mieszkańców powiatu, 

wydziałów starostwa, jednostek 
organizacyjnych i innych podmiotów 

do Zarządu 

297 

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia  
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wyróżnienia trafiły do przedstawicieli Powiatu Legionowskiego oraz Powiatu Konińskiego. Laureatem  
w tej kategorii został Powiat Toruński. Chojnicki projekt „Do pracy na dwóch kółkach” polega na tym, że 
pracownicy, którzy minimum 15 razy w miesiącu przyjadą do pracy na rowerze dostają dodatek do 
wynagrodzenia. Wybór roweru jako środka lokomocji ma przede wszystkim wymiar prozdrowotny, 
przyczynia się także do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz pozwala na zaoszczędzenie miejsc 
parkingowych. Gala odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. 
 

 
Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

 
Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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W 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wpłynęło 38 966 spraw, z czego 1 710 
złożonych zostało elektronicznie. Dodatkowo w 2019 r. wpłynęło 75 wniosków o udzielenie informacji 
publicznej. Liczbę złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej przedstawia wykres 1.  
 

Wykres 1. Zestawienie złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2015-2019 

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

               Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty jest Rada Powiatu.  W 2019 r. Rada 
Powiatu Chojnickiego rozpatrzyła skargi na działanie oraz na bezczynność Starosty Chojnickiego oraz na 
działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, które zakończyły się podjęciem 
następujących uchwał:  

o Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach – skarga 
bezzasadna,  

o Uchwała Nr X/130/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Chojnickiego – skarga bezzasadna, 

o Uchwała Nr X/131/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Chojnickiego – skarga bezzasadna.  

Rada Powiatu Chojnickiego podjęła również uchwałę NR VI/68/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 10 maja 2019 roku noszącego znamiona skargi na działanie 
Wicestarosty Powiatu Chojnickiego Pana Mariusza Palucha.  
                 Budżet Powiatu Chojnickiego został przyjęty uchwałą nr III/22/2018 Rady Powiatu 
Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Dochody budżetu ustalono na kwotę 123 500 000 zł, a wydatki 
budżetu na kwotę 129 300 000 zł. W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 8 882 540 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego 
zmian. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne  
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat, na dzień 31.12.2019 r. i wynosił  
10 370 489 zł. Wykonanie tych dotacji wynosiło 10 268 422 zł. Po dokonanych zmianach, plan  
i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:  
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Tabela 6. Plan i wykonanie budżetu Powiatu Chojnickiego za 2019 r. (w zł) 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na                

31.12.2019 r. 

Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

1. Dochody ogółem 144 259 574,00 136 982 476,32 94,96 

 w tym:    

1.1 Dochody bieżące 124 458 874,00 124 283 845,96 99,86 

1.2 Dochody majątkowe 19 800 700,00 12 698 630,36 64,13 

 w tym:    

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 506 000,00 265 065,60 52,38 

2. Wydatki ogółem 153 409 574,00 140 170 175,07 91,37 

 w tym:    

2.1 Wydatki bieżące 120 566 310,00 115 230 701,69 95,57 

2.2 Wydatki majątkowe 32 843 264,00 24 939 473,38 75,93 

3. Przychody  12 160 000,00 12 167 171,45 100,06 

 w tym:    

3.1 Kredyty 0 0 0 

3.2 Wolne środki 12 160 000,00 12 167 171,45 100,06 

4. Rozchody 3 010 000,00 3 010 000,00 100,00 

 w tym:    

4.1 Spłata kredytów 3 010 000,00 3 010 000,00 100,00 

5. Nadwyżka/Deficyt (1-2) - 9 150 000,00 -3 187 698,75 X 

Źródło: Uchwała nr 259/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2019 rok 
             
              Na dzień 31.12.2019 r. stan zaciągniętych kredytów wynosił 28 700 000 zł. W roku 2019 nie 
zaciągnięto żadnego kredytu. Wskaźnik relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2019 rok, wynosi 6,80% 
(w roku 2012 wynosił 7,65%, w roku 2013 wynosił 7,97%, w roku 2014 wynosił 7,40%, w roku 2015 
wynosił 9,53%, w roku 2016 wynosił 10,55%, w roku 2017 wynosił 9,06%, w roku 2018 wyniósł 6,47%). 
Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych (uchwalone i wykonane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące), zostało spełnione.  
            Wydatki bieżące są niższe o 9 053 144 zł od dochodów bieżących (w roku 2012 wynosiły 7 051 914 
zł, w roku 2013 wynosiły 7 554 719 zł, w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł, w roku 2015 wynosiły 
9 519 085 zł, w roku 2016 wynosiły 9 989 378 zł, w roku 2017 wynosiły 10 440 911 zł, a w roku 2018 
wynosiły 7 727 711 zł). 
Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 144 259 574 zł, natomiast wykonanie 
na ten dzień wyniosło 136 982 476 zł, co stanowi 95% planu. Wykonanie wydatków budżetu powiatu 
na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 140 170 175 zł na plan 153 409 574 zł, co stanowi 91,4%, w tym:  

o wykonanie wydatków bieżących wynosi 115 230 702 zł na plan 120 566 310 zł, co stanowi 95,6%, 
o wykonanie wydatków majątkowych wynosi 24 939 473 zł na plan 32 843 264 zł, co stanowi 

75,9%. 
              W roku 2019 r. Rada Powiatu Chojnickiego podjęła szereg uchwał. W tabeli 7 przedstawiono 
uchwały podjęte przez Radę Powiatu Chojnickiego w 2019 r., które nie zostały opisane w kolejnych 
częściach Raportu o stanie Powiatu Chojnickiego. 
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Tabela 7. Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego podjęte w 2019 r.  

Lp. Tytuł uchwały Sposób 
realizacji 

1. Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  31.01.2019 r.  
w sprawie delegowania do składu Komisji do spraw mieszkaniowych dwóch 
przedstawicieli Rady Powiatu Chojnickiego 

zrealizowano 

2. Uchwała nr IV/44/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  31.01.2019 r.  
w sprawie wystosowania apelu dotyczącego drogi wojewódzkiej  nr 235 
Korne – Chojnice 

zrealizowano 

3. Uchwała nr IV/47/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  31.01.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

4. Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  31.01.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

5. Uchwała nr IV/49/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia 31.01.2019 r.  
w sprawie uczczenia pamięci po śp. Pawle Adamowiczu – Prezydencie Miasta 
Gdańsk 

zrealizowano 

6. Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  21.03.2019 r.  
w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Chojnickiego 

zrealizowano 

7. Uchwała nr V/56/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  21.03.2019 r.  
w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 

zrealizowano 

8. Uchwała nr V/58/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia 21.03.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030 

zrealizowano  

9. Uchwała nr V/59/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  21.03.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

10. Uchwała nr VI/66/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  28.05.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

11. Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  19.06.2019 r. 
zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/99/2019 z dnia 30 
maja 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w 
sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo” 

zrealizowano 

12. Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia 19.06.2019 r.  
w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego 
oraz Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i 
236 

zrealizowano 

13. Uchwała nr VII/77/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  19.06.2019 r.  
w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach 
wodnych 

zrealizowano 

14. Uchwała nr VII/78/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  19.06.2019 r.  
w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współorganizacja XXI 
Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach” 

zrealizowano 

15. Uchwała nr VII/79/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  19.06.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 
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16. Uchwała nr VII/80/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  19.06.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

17. Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  29.08.2019 r. w 
sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z 
dnia 22 maja 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą 
Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 
2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” 

zrealizowano 

18. Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  29.08.2019 r.  
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2019 
roku nie wygasają ̨z upływem roku 

zrealizowano 

19. Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  29.08.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

20. Uchwała nr VIII/94/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  29.08.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

21. Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  29.08.2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019 

zrealizowano 

22. Uchwała nr IX/99/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  27.09.2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/165/2019 
z dnia 17 września 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim 
a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice – Pamiętowo na 
odcinku Chojnaty - Lichnowy” 

zrealizowano 

23. Uchwała nr IX/100/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  27.09.2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/166/2019 
z dnia 17 września 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim 
a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na 
odcinku Chojnice - Ogorzeliny” 

zrealizowano 

24. Uchwała nr IX/116/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  27.09.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030 

zrealizowano 

25. Uchwała nr IX/117/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  27.09.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

26. Uchwała nr IX/118/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  27.09.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr VIII/92/2019 w sprawie ustalenia wydatków budżetu 
Powiatu Chojnickiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

zrealizowano 

27. Uchwała nr X/125/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia 14.11.2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019 

zrealizowano 

28. Uchwała nr X/126/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  14.11.2019 r. w 
sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu  pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212” 

zrealizowano 

29. Uchwała nr X/127/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  14.11.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2033 

zrealizowano 
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30. Uchwała nr X/128/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  14.11.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

31. Uchwała nr X/129/2019 Rady Powiatu Chojnickiego  z dnia  14.11.2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr VIII/92/2019 w sprawie ustalenia wydatków budżetu 
Powiatu Chojnickiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

zrealizowano 

32. Uchwała nr XI/132/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23.12.2019 r. 
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok 

zrealizowano 

33. Uchwała nr XI/133/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23.12.2019 r.  
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2019 
roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

zrealizowano 

34. Uchwała nr XI/134/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23.12.2019 r.  
w sprawie udzielenia Gminie Człuchów pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz 
z budową ścieżki pieszo - rowerowej” 

zrealizowano 

35. Uchwała nr XI/135/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23.12.2019 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego 
na lata 2020 – 2033 

zrealizowano 

36. Uchwała nr XI/136/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia  23.12.2019 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2020 rok 

zrealizowano 

37. Uchwała nr XI/146/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23.12.2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019 

zrealizowano 

Źródło: Biuro Rady  
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1.„Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego 

do roku 2025” 
Strategia rozwoju powiatu to koncepcja systemowego działania, polegająca na: formułowaniu 

długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, 
określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania 
zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na 
wyzwania otoczenia i zapewnienia powiatowi korzystnych warunków egzystencji i rozwoju. 

W pracach nad strategią uczestniczyli członkowie czterdziestoosobowego Zespołu  
ds. opracowania strategii. Byli to przedstawiciele różnych instytucji z terenu powiatu, eksperci, a także 
mieszkańcy. Strategia została przyjęta Uchwałą nr XXX/329/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia  
20 marca 2014 r. Do chwili obecnej Strategia nie była zmieniana uchwałą Rady Powiatu. 

W uchwale nr 63/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu ds. monitoringu „Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do 2025 roku” (zmienionej 
uchwałą nr 308/2016 z dnia 26 października 2016 r. oraz uchwałą nr 57/2019 z dnia 28 lutego  
2019 r.), uchwałą nr 151/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 3,  
w którym uaktualniono harmonogram działań dotyczących monitorowania Strategii. Ustalony 
harmonogram obejmuje realizację wyznaczonych zadań. Jednym z nich jest przedstawienie  
i przeanalizowanie wskaźników liczbowych monitoringu wraz z komentarzem wyjaśniającym uzyskane 
wyniki i przyczyny uzyskanych bądź nie rezultatów w „Raporcie o stanie Powiatu Chojnickiego”. 

Agregowane dane dotyczą najczęściej okresu roku poprzedzającego wykonywanie danej 
czynności wynikającej z harmonogramu, jednak w przypadku monitorowania wykonania Strategii w roku 
2020 oparto się na danych z roku 2018 i 2019.  

 

Podstawowe założenia 

W dokumencie określono misję powiatu, tj. zwięzłe, realistyczne sformułowanie filozofii, celów  
i zasad rozwoju strategicznego uwzględniające identyfikację podstawowych problemów oraz wyniki 
analizy SWOT. Jej brzmienie przedstawia się następująco: Powiat Chojnicki – to ważny dla Pomorza 
obszar rozwoju społeczno-gospodarczego i przyrodniczego, który przy pełnym wykorzystaniu, jakże 
cennych walorów Borów Tucholskich, zapewnia zrównoważony rozwój gospodarczy i turystyczny 
powiatu. Jest to powiat rozwijający nowoczesne gałęzie gospodarki, budujący dumę swoich 
mieszkańców z miejsca zamieszkania poprzez sprawne i uspołecznione rozwiązywanie potrzeb 
bytowych, kulturowych i edukacyjnych. 

Działania rozwojowe Powiatu, wynikające z przyjętej diagnozy, koncentrują się na pięciu 
obszarach, które określono jako: 
1. Funkcja turystyczna, 
2. Centrum gospodarcze, 
3. Przestrzeń i środowisko przyrodnicze, 
4. Społeczeństwo obywatelskie, 
5. Poziom życia mieszkańców. 

Przedstawione powyżej obszary stanowiły podstawę do określenia pięciu celów 
długookresowych (strategicznych), na które składają się cele średniookresowe. Przedstawiają się one 
następująco: 

 
I. Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu poprzez: 
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1. Intensyfikację celowej promocji powiatu z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych, ze 
stworzeniem lokalnej marki powiatu chojnickiego. 

2. Rozwój systemów zarządzania turystyką i sprzedaży pakietów turystycznych. 
3. Rozwój infrastruktury turystycznej, infrastruktury kultury i atrakcji na terenie powiatu. 
4. Rozwój turystyki zdrowotnej (lecznictwo uzdrowiskowe i klimatyczne). 
5. Likwidację przeszkód w rozwoju turystyki wodnej powiatu. 
6. Stworzenie zaplecza noclegowego, przygotowanego na przyjmowanie grup kongresowych. 
7. Promocję aktywnego spędzania czasu w powiązaniu z wodą. 
8. Wspieranie agroturystyki na terenach wiejskich. 
9. Dbałość o stan i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
10. Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez stworzenie warunków i promowanie aktywnych form 

uprawiania turystyki (np. narciarstwo biegowe). 
11. Wykorzystanie współpracy międzynarodowej dla wsparcia rozwoju turystyki i usług zdrowotnych. 

 
II. Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum gospodarczego poprzez: 

1. Wykorzystanie dogodnego położenia komunikacyjnego i geograficznego powiatu dla rozwoju 
gospodarczego. 

2. Poprawę dostępności komunikacyjnej i infrastruktury transportowej w relacji z sąsiednimi 
powiatami i Trójmiastem oraz wykorzystanie istniejącej. 

3. Promocję przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu i tworzenie lokalnie atrakcyjnych 
miejsc pracy. 

4. Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. 
5. Wspomaganie procesów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
6. Aktywizację instytucji otoczenia biznesu oraz rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. 
7. Wspieranie procesu opracowania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

powiatu. 
8. Upowszechnienie wiedzy o znaczeniu procedur inwestycyjnych występujących na obszarach 

chronionych przyrodniczo. 
9. Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich. 
10. Rozwój infrastruktury technicznej wsi. 
11. Rozwój rolnictwa, w tym ekologicznego. 

 
III. Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu poprzez: 

1. Ochronę wysokich walorów przyrodniczych powiatu poprzez realizację zintegrowanych 

programów ochrony walorów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik promocji 

obszaru. 

2. Ustawiczną edukację ekologiczną obywateli. 

3. Rozwój alternatywnych i systemowych źródeł energii. 

4. Wspomaganie rozwoju rybactwa i przetwórstwa rybnego. 

5. Koordynację działań w obrębie gospodarki odpadami stałymi na terenie powiatu. 

6. Rozwój związków międzygminnych dla przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym. 

7. Zachowanie dziedzictwa i tradycji regionalnej przy kształtowaniu krajobrazu architektonicznego. 

                                     
IV. Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji i podmiotowości obywateli powiatu poprzez: 

1. Promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu oraz aktywności w obszarze kultury 
wśród mieszkańców. 

2. Stworzenie przyjaznych form komunikowania się samorządu z mieszkańcami. 
3. Rozwój edukacji dorosłych. 
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4. Podniesienie poziomu edukacji ponadgimnazjalnej, a szczególnie zawodowej i dopasowanie 
kształcenia do potrzeb biznesu w regionie. 

5. Poprawę bazy edukacyjnej i jej wyposażenia poprzez wprowadzanie innowacyjnego modelu 
nauczania opartego na przyroście kompetencji uczniów. 

6. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego. 
7. Edukację społeczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego. 
8. Poprawę dostępności placówek publicznych dla osób niepełnosprawnych. 
9. Zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych (Internet szerokopasmowy). 
10. Kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu w regionie i wśród mieszkańców. 

 
V. Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu poprzez: 

1. Zacieśnienie współpracy międzypowiatowej i subregionalnej. 
2. Zaktywizowanie samorządów gmin i powiatu do ściślejszej współpracy, z określeniem 

jednolitych zasad i obszarów współpracy. 
3. Zmniejszenie poziomu bezrobocia do co najmniej średniego w województwie pomorskim. 
4. Przeciwdziałanie trendowi ucieczki ludzi wykształconych do okolicznych aglomeracji. 
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
6. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej dla zagospodarowania aktywności mieszkańców. 
7. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochrony mienia. 
8. Rozszerzenie zakresu funkcjonowania szpitala powiatowego. 
9. Kreowanie współodpowiedzialności za własne zdrowie poprzez permanentną edukację 

mieszkańców. 
10. Rozwój opieki nad osobami starszymi i obłożnie chorymi. 
11. Poprawę dostępności i jakości usług medycznych. 

 
Najważniejsze działania objęte monitoringiem przeprowadzonym w 2020 roku. 

 
W roku 2020 przeprowadzono następujące czynności związane z monitoringiem „Strategii 

Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”:    
1. Określenie wskaźników monitoringu strategii (zebranie danych statystycznych z materiałów 

źródłowych, wydziałów, jednostek samorządu terytorialnego i innych). 
2. Analiza zebranego materiału. 
3. Przedstawienie zebranych wskaźników monitoringu strategii. 
4. Przedstawienie wyników realizacji strategii w zakresie wykonania przedsięwzięć (zadań). 
5. Przedstawienie i przeanalizowanie wskaźników liczbowych monitoringu wraz z komentarzem 

wyjaśniającym uzyskane wyniki i przyczyny uzyskania, bądź niespodziewanych rezultatów. 
W roku 2020 w zakresie monitoringu Strategii wykonane zostaną następujące czynności: 

1. Przedstawienie założeń do budżetu powiatu wynikających ze strategii. 
2. Przedstawienie wyników monitoringu strategii w zakresie realizacji celów średniookresowych. 

Jednostkami/podmiotami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie powyższych czynności oraz 
odbiorcami informacji jest Starostwo Powiatowe oraz Zespół ds. monitoringu Strategii i Zarząd Powiatu. 

Poniżej przedstawiono stan realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”  
w odniesieniu do działań wykazanych podczas monitoringu przeprowadzonego w 2020 roku, na 
podstawie dokumentu będącego wynikiem opracowania zebranych danych obejmujących 2018 i 2019 
rok. 
 

I. Cel strategiczny: Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu. 
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1. Cel średniookresowy: Intensyfikacja celowej promocji powiatu, z uwzględnieniem jego walorów 
przyrodniczych, ze stworzeniem lokalnej marki powiatu chojnickiego. 
 
Działanie: Przeprowadzenie konferencji określającej potencjalną markę powiatu. 
W dniu 16 października 2018 roku w Chocińskim Młynie została zrealizowana konferencja naukowa  
pn. Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” 2.0. 
 
2. Cel średniookresowy: Rozwój turystyki zdrowotnej (lecznictwo uzdrowiskowe i klimatyczne). 
 
Działanie: Upublicznienie, w postaci wydawnictwa, walorów zdrowotnych Borów Tucholskich. 
 
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, opublikowane przez 
Zaborski Park Krajobrazowy, to m. in. folder pt. „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie” – wydany w 2014 r. 
oraz folder pt. „Poznaj i chroń Zaborski Park Krajobrazowy”. 
 
3. Cel średniookresowy: Likwidacja przeszkód w rozwoju turystyki wodnej powiatu. 
 
Zarząd Zlewni w Chojnicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w ramach swych 
statutowych obowiązków, na bieżąco utrzymuje i udrażnia koryta cieków wodnych będących w ich 
administracji, szczególnie cieków wykorzystywanych w turystyce kajakowej, takich jak: rz. Brda,  
rz. Zbrzyca, rz. Wda i rz. Chocina, poprzez wykonywanie konserwacji koryt cieków oraz usuwaniu zatorów 
powodujących utrudnienia w przepływie wód, a także poprzez wspieranie lokalnych władz 
samorządowych przy realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na wykonywaniu infrastruktury 
turystycznej na terenach będących w ich zarządzie. 

 
4. Cel średniookresowy: Stworzenie zaplecza noclegowego przygotowanego na przyjmowanie grup 
kongresowych. 
 
Gmina Chojnice tworzy plany miejscowe, w których przeznacza się tereny pod inwestycje, w tym budynki 
hotelowe, jak np. w Charzykowach, Swornegaciach. 
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małe 

Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice - Uchwała Nr VII/109/2019 Rady 
Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2019 r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dz. nr 214/1 obręb Nieżychowice, gm. 
Chojnice (KAROLEWO) - Uchwała Nr VII/102/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja  
2019 r. 

 
Odnotować należy fakt, iż w roku 2018 swoją działalność w miejscowości Charzykowy (gm. Chojnice) 
rozpoczął Hotel Notera Spa. Jest to pierwszy na terenie powiatu obiekt noclegowo-konferencyjny  
o czterogwiazdkowym standardzie spełniający wymogi przyjmowania grup kongresowych.   
 
5. Cel średniookresowy: Dbałość o stan i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego 
 
Działanie: Opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony zabytków. 
 
W związku ze zmianą przepisów, zlecono opracowanie nowego powiatowego programu ochrony 
zabytków. W ramach poprzedniego programu podjęto naprawę i rewitalizację budowlano-
konserwatorską zabytkowego fundamentu baszty Kurza Stopa na linii zachowanego fragmentu 
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średniowiecznych obwarowań miejskich (2018-2020) oraz opracowano dokumentację techniczną 
planowanego na 2020 r. remontu budowlano-konserwatorskiego baszty Dom Szewski. 
 
Ponadto urządzono nową przestrzeń do przechowywania muzealiów sztuki, etnografii  
i historii -  tzw. magazyn studyjny (tzw. stary szpital - 180 m²) o wymaganym standardzie gromadzenia 
zbiorów muzealnych. 

 
Działanie: Zwiększenie skali promocji i działań Muzeum Historyczno – Etnograficznego. 
 
Strategia rozwoju promocji i działań muzeum opiera się na 3 elementach, tj. trosce o rozwój kolekcji 
muzealnej, aktywnej komunikacji z publicznością i sprawnej organizacji instytucji. Działania prowadzone 
przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach: 
o Szersze korzystanie z dostępnych kanałów komunikacyjnych z publicznością, jak: radio, portale 

społecznościowe, publikacje, katalogi wystaw, banery i plakaty w przestrzeni miejskiej, druki, 
prelekcje z prezentacją filmów. 

o Edukacja muzealna w formie rozbudowanego programu lekcji, zajęć warsztatowych i spotkań 
muzealnych, towarzyszący bieżącym wystawom i projektom muzealnym. 

o Organizowanie prelekcji, wernisaży, spotkań muzealnych z ciekawymi ludźmi kultury i nauki. 
o Udział partnerski w wielu wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu oraz ogólnopolskich 

wydarzeniach muzealnych, tj. Noc w Muzeum, Europejskie Dni Dziedzictwa. 
o Stała aktualizacja strony internetowej Muzeum (www.chojnicemuzeum.pl), profilu na portalu 

Facebook oraz współpraca w zakresie kultury z portalami regionu Pomorza. 
o Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez nowe ekspozycje muzealne promujące 

twórców regionu i dziedzictwo etnograficzne. 
o Stała troska o stan techniczny zabytkowych obiektów Muzeum i bieżący monitoring stanu 

konserwatorskiego kolekcji muzealnej. 
 
6. Cel średniookresowy: Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez stworzenie warunków 
 i promowanie aktywnych form uprawiania turystyki (np. narciarstwo biegowe). 
 
Gminy dbają o infrastrukturę turystyczną, aby była również dostępna w sezonie zimowym. Znajdujące 
się na terenie powiatu ścieżki rowerowe, mogą być wykorzystywane do narciarstwa biegowego 
(działanie realizowane przez podmiot prywatny, w zależności od warunków atmosferycznych). Ponadto 
ścieżki, jak i szlaki piesze, mogą posłużyć do marszy nordic walking. W celu wydłużenia sezonu 
turystycznego i promowania aktywnych form wypoczynku, organizowane są cykliczne wydarzenia. 
 

II. Cel strategiczny: Ukierunkowanie rozwoju powiatu, jako ponadregionalnego centrum 
gospodarczego. 

 
1. Cel średniookresowy: Wykorzystanie dogodnego położenia komunikacyjnego i geograficznego 
powiatu dla rozwoju gospodarczego. 
 
Działanie: Stworzenie wokół Chojnic silnego miejskiego obszaru funkcjonalnego, umożliwiającego 
absorpcję znaczących środków w nowej perspektywie finansowej UE. 
 
Realizacja zadania pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-
rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

http://www.chojnicemuzeum.pl/
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Realizacja zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF 
Chojnice – Człuchów”.  
 
2. Cel średniookresowy: Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury transportowej w relacji 
z sąsiednimi powiatami i Trójmiastem oraz wykorzystanie istniejącej. 
 
Działania: opisane w części Raportu poświęconej komunikacji i transportowi. 
  
3. Cel średniookresowy: Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu i tworzenie 
lokalnie atrakcyjnych miejsc pracy. 
 
Działanie: Wprowadzenie do każdej ze szkół ponadgimnazjalnych lekcji przedsiębiorczości z udziałem 
pracodawców. 
 
W szkołach ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych*), realizowane są zajęcia  
przedsiębiorczości, w których udział biorą zaproszeni pracodawcy. Ponadto odbywają się wizyty uczniów 
u pracodawców, a pracodawcy biorą udział w powiatowych targach edukacyjnych. Dzięki uzyskaniu 
środków zewnętrznych na rozwój edukacji, w szkołach: Medyczno-Społeczny Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnicach, ZSP nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" (obecnie 
Technikum nr 1 w Chojnicach), ZSP nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach (obecnie 
Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach) prowadzone są warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego,  
w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”. W latach 2016-2018 
prowadzone były warsztaty z  doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szkoła Przyszłości” dla  
8 szkół publicznych Powiatu Chojnickiego. 
 
*Na podstawie Uchwały nr VIII/84/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu 
Chojnickiego na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 
 
4. Cel średniookresowy: Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. 
 
W celu stworzenia dogodnych warunków dla inwestorów, gminy podejmują liczne działania, m.in. 
zwolnienie z podatków od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy, obniżenie stawki za 
zajęcie pasa drogowego oraz zmiana planu miejscowego na terenie Gminy Konarzyny, zwolnienie od 
podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji przeznaczonych na prowadzenie działalności na 
terenie gminy Czersk, powołanie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Czerska, jako organu opiniodawczo 
– doradczego w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy Czersk, 
inwestowanie w infrastrukturę (drogi, ścieżki, chodniki, sieć wod.-kan. itp.) oraz tworzenie planów 
miejscowych, w których przeznacza się tereny pod inwestycje na terenie Gminy Chojnice. 
 
5. Cel średniookresowy: Wspomaganie procesów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Działanie: Utworzenie lub wskazanie systemu wspierania finansowego instytucji otoczenia biznesu. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizuje poradnictwo i informację zawodową dla osób 
zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, promocje przedsiębiorczości wśród uczniów, 
działania wspomagające przedsiębiorców i pracodawców w rozwoju działalności (w tym zatrudnianiu 
pracowników). 
CEW w Chojnicach organizuje cykliczne spotkania adresowane do przedsiębiorców (w formule tzw. 
śniadań biznesowych), we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, m.in. z US i ZUS. 
 
Działanie: Intensyfikacja działań PUP i CEW. 
 
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach prowadzą 
liczne działania z zakresu tzw. usług otoczenia biznesu.  
 
6. Cel średniookresowy: Rozwój infrastruktury technicznej wsi. 
 
Gminy podejmują wiele działań mających na celu rozwój infrastruktury technicznej wsi, m.in. 
przebudowa (remont) dróg, budowa oświetlenia drogowego, budowa dróg osiedlowych oraz ulic, 
modernizacja oraz budowa nowych budynków użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych, 
budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. 
 

III. Cel strategiczny: Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu. 
 
1. Cel średniookresowy: Ochrona wysokich walorów przyrodniczych powiatu poprzez realizację 
zintegrowanych programów ochrony walorów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik promocji obszaru. 
 
Działanie: Powiększenie powierzchni obszarów chronionych. 
 
Od 23 stycznia 2020 r. obowiązują uchwały Rady Miejskiej w Brusach: Nr XI/90/19 z dnia 29.11.2019 r.  
w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz Nr XI/89/19 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego „Turzycowisko w Wielkich Chełmach”. 
 
2. Cel średniookresowy: Ustawiczna edukacja ekologiczna obywateli. 
 
Działanie: Konkursy ekologiczne w szkołach, Uniwersytecie III Wieku. 
 
W szkołach ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych), dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Chojnicki, uczniowie biorą udział w szkolnych konkursach ekologicznych, w powiatowej 
Olimpiadzie organizowanej przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, w Turnieju Wiedzy Ekologicznej  
w Gdańsku, w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na poziomie wojewódzkim, w Ogólnopolskim Konkursie 
Eko-Planeta, Konkursie EKO-ART czy Trójboju przyrodniczym. 
 
Działanie: Zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i organizacja akcji promujących postawy ekologiczne. 
 
Działalność Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego oraz Eksperymentarium: obie instytucje regularnie 
oferują możliwość uczestniczenia w zajęciach z szeroko rozumianej ekologii, promując ideę ekorozwoju 
i poszanowania środowiska naturalnego. W szkołach ponadpodstawowych realizowane są zajęcia 
pozalekcyjne w formie kółek ekologicznych. Uczniowie biorą udział w akcjach promujących postawy 
ekologiczne: „sprzątanie świata”, akcja zbierania plastikowych nakrętek, zbierania baterii, segregacja 
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śmieci, zbiórka makulatury, coroczne zbieranie elektrośmieci, „Stop Smog”, „Dzień bez papierosa”, przy 
współpracy z Nadleśnictwem Czersk i Nadleśnictwem Woziwoda prowadzone są działania edukacyjne  
w zakresie przyrody, sadzenie drzew, gospodarowanie zielenią. 
Od 2016 roku Centrum Edukacji Przyrodniczej Park Narodowy Bory Tucholskie przez cały rok prowadzi 
zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej, zielone szkoły, organizuje wystawy, prelekcje, konkursy, 
warsztaty dla dzieci i dorosłych. Od 2019 roku turyści, grupy szkolne oraz lokalni mieszkańcy, mogą 
poznać mieszkańców Zagrody Pokazowej Zwierząt, zwierzęta gospodarskie rodzimych ras oraz zwierzęta 
dziko występujące w przyrodzie, które nie mogą wrócić do ich naturalnego środowiska występowania. 
W siedzibie Parku organizowane są także wykłady z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą dla 
młodzieży i dorosłych. Na terenie Parku prowadzone są wycieczki, zajęcia w terenie. Park cyklicznie jest 
organizatorem, a także współorganizatorem festynów, imprez na terenie powiatu chojnickiego. 
 
Działanie: Modernizacja bazy dydaktycznej szkół. 
 
W ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE  
w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
termomodernizacji poddane zostały budynki szkół leżące na terenie powiatu chojnickiego m.in.: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach (obecnie Technikum nr 1 w Chojnicach), Technikum nr 3  
w Chojnicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie (obecnie Zespół Szkół w Malachinie)  
i inne. 
 
W ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury 
poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem 
wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano: 

o rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkolnego ZSP nr 1 w Chojnicach (obecnie 
Technikum nr 1 w Chojnicach) - przygotowanie pracowni: pomiarów o powierzchni użytkowej 
35,00 m2, CNC o powierzchni użytkowej 51,20 m2 i mechatroniki o powierzchni użytkowej 74,20 
m2. Koszt inwestycji zrealizowanej w Technikum nr 1 wyniósł 403 971,51 zł. Do Technikum nr 1 
zostało zakupione wyposażenie pracowni o wartości 2 620 770,71 zł. Obejmowało ono m.in. 
wyposażenie pracowni CNC, sprzęt mechatroniczny, sprzęt i akcesoria CISCO, sprzęt hydrauliki 
siłowej, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, makiety szkolne do ćwiczeń.  
 

Pracownia CNC 

 
 Źródło: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 
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Sprzęt hydrauliki siłowej 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 
 

o przebudowę istniejących pomieszczeń warsztatowych i edukacyjnych oraz zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń o funkcji warsztatowej na edukacyjną w budynku Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościerskiej 11a w Chojnicach poprzez 
przygotowanie pracowni: napraw pojazdów samochodowych o powierzchni użytkowej 140,15 
m2, diagnostyki samochodów o powierzchni użytkowej 70,72 m2, napraw osprzętu  
o powierzchni użytkowej 68,38 m2, napraw zespołów samochodowych, o powierzchni użytkowej 
69,54 m2, CNC (zajęcia praktyczne) o powierzchni użytkowej 108,45 m2. 

 
Pracownia napraw pojazdów samochodowych.  

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 
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Źródło: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 

 
 
3. Cel średniookresowy: Rozwój alternatywnych i systemowych źródeł energii. 
 
Działanie: Wdrożenie lokalnego systemu zachęt dla realizacji inwestycji OZE. 
 
Poszczególne gminy wdrożyły/realizowały programy wyposażania budynków w instalacje dostarczające 

energię opartą na źródłach odnawialnych. Powiat chojnicki w partnerstwie m.in. z gminami leżącymi na 

terenie powiatu chojnickiego tj.: z Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy i Gminą Czersk 

realizuje projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim 

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
Działanie: Wyposażenie nowych lub remontowanych obiektów użyteczności publicznej w zasilanie z OZE. 
 
W ramach działania realizowane są inwestycje objęte projektem: „Poprawa efektywności energetycznej 

oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej"  współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 
4. Cel średniookresowy: Koordynacja działań w obrębie gospodarki odpadami stałymi na terenie 
powiatu. 
 
Działanie: Edukacja szkolna i dorosłych. 
 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze organizuje zajęcia edukacyjne  
w zakresie poprawnej gospodarki odpadami (połączone ze zwiedzaniem zakładu) dla zorganizowanych 
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grup przedszkolnych, szkolnych oraz osób dorosłych. Dodatkowo realizowane są lekcje edukacyjne  
w placówkach oświatowych oraz prezentacje dla dorosłych mieszkańców gmin. Zakład planuje 
wybudowanie ścieżki edukacyjnej w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. 
 
Działanie: Promocja selekcji odpadów. 
 
Realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze poprzez 
systematyczne działania edukacyjne, m.in. promocję poprawnej segregacji odpadów. 
 
5. Cel średniookresowy: Zachowanie dziedzictwa i tradycji regionalnej przy kształtowaniu krajobrazu 
architektonicznego. 
 
Gminy w dokumentach planistycznych i planach miejscowych wprowadzają zapisy dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. 
Działanie realizowane jest również poprzez opiniowanie uprawnionych instytucji projektów 
budowlanych, jeżeli wynika to z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

IV. Cel strategiczny: Rozwój postaw aktywności, ustawicznej edukacji i podmiotowości obywateli 
powiatu. 

 
1. Cel średniookresowy: Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu oraz aktywności 
w obszarze kultury wśród mieszkańców. 
 
Działanie: Wykorzystanie pracowników muzeum jako prelegentów w instytucjach NGO itp. 
 
Muzeum Historczyno-Etnograficzne w Chojnicach stale rozwija ofertę dla grup turystycznych, m.in. 
poprzez współpracę ze szkołami miejskimi i powiatowymi w zakresie promocji dziedzictwa regionu, 
otwarte prelekcje i wykłady, wernisaże, czy współpracę z ośrodkami kultury i podległymi im świetlicami. 
Muzeum ściśle współpracuje z Chojnickim Centrum Kultury oraz organizacjami pozarządowymi. 
 
Działanie: Rozwijanie oferty jednostek kultury i wspieranie organizacji działających w obszarze kultury. 
 
Powiat wspiera grantami działalność instytucji NGO w obszarze kultury – działanie opisane w części 
poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
2. Cel średniookresowy: Stworzenie przyjaznych form komunikowania się samorządu z mieszkańcami. 
 
Działanie: Wprowadzenie systemu „Drzwi otwarte” w starostwie dla kontaktu dyżurujących specjalistów 
z mieszkańcami. 
 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są finansowane z budżetu państwa z części będącej  
w dyspozycji wojewodów, przez udzielanie dotacji celowej powiatom. 
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W Starostwie Powiatowym w Chojnicach można skorzystać z bezpłatnych porad  Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, wykonującego zadanie powiatu, jakim jest poradnictwo konsumenckie oraz informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
 
Działanie: Stworzenie interaktywnego portalu internetowego z dyżurującymi przedstawicielami 
starostwa. 
 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach utworzyło profil na portalu Facebook i Twitter, by ułatwić kontakt 
mieszkańcom z urzędem. 
 
3. Cel średniookresowy: Rozwój edukacji dorosłych. 
 
Działanie: Rozwój placówek kształcących dorosłych (przekwalifikowanie, uzupełnianie wykształcenia). 
 
Szeroką ofertę w tym zakresie realizują placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Chojnicach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, projekt „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji 
kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego), Medyczno – Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Brusach (obecnie Zespół Szkół w Brusach). 
W ramach projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój 
infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów 
wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach instrumentu elastyczności realizowane jest kształcenie osób dorosłych w formach 
dostosowanych do potrzeb gospodarki subregionu chojnickiego tj. Zdrowie i srebrna gospodarka oraz 
Transport, logistyka i motoryzacja. 
 
Działanie: Rozwój e-learningu. 
 
Medyczno - Społeczny Zespół Szkół Policealnych posiada własną platformę e-learningową, która jest 
dostępna dla wszystkich słuchaczy. Platforma zawiera materiały dydaktyczne z wszystkich przedmiotów 
i kierunków. 
W ramach projektu „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu 
chojnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nauczyciele zostali 
przeszkoleni z kursu pn. „Wykorzystanie technologii chmury w edukacji.” 
 
Działanie: Przeprowadzanie cyklicznych warsztatów dokształcających nauczycieli w oparciu np. o CEN  
w Gdańsku. 
 
Nauczyciele wszystkich szkół prowadzonych przez powiat chojnicki biorą udział w szkoleniach 
organizowanych m.in. przez CEN w Gdańsku i ODN w Słupsku. 
 
4. Cel średniookresowy: Podniesienie poziomu edukacji ponadgimnazjalnej, a szczególnie zawodowej 
i dopasowanie kształcenia do potrzeb biznesu w regionie. 
 
Działanie: Dofinansowanie ofert szkoleń zawodowych przez PUP Chojnice. 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach (PUP) realizuje działania edukacyjne w formie szkoleń wskazanych 
przez osobę oraz w formie szkoleń grupowych. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia 



 

 

27 

 

wskazane przez osobę. Ponadto PUP realizuje także działania w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 
 
Działanie: Analiza rzeczywistych potrzeb kształcenia zawodowego i zmiana kierunków kształcenia  
w szkołach zawodowych. 
 
Powiat Chojnicki realizuje zintegrowany projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie 
chojnickim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powiązany tematycznie 
projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez 
budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem 
wyposażenia” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kluczowym 
założeniem realizowanego zintegrowanego projektu jest poprawa stanu bazy i wyposażenia obiektów 
kształcenia zawodowego w zdiagnozowanych obszarach kluczowych dla subregionu powiatu 
chojnickiego, czyli w branżach: 

o Zdrowie i srebrna gospodarka (terapeuta zajęciowy, technik masażysta, higienistka 
stomatologiczna, opiekun medyczny, technik dentystyczny, protetyk słuchu), 

o ICT i elektronika(technik elektronik, technik mechatronik), 
o Transport, logistyka i motoryzacja (mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 

samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, technik pojazdów 
samochodowych, kierowca mechanik). 

Projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego koncentruje się na wspieraniu dostosowania kierunków kształcenia zawodowego 
do potrzeb gospodarki. Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu 
kwalifikacji zawodowych uczniów, m.in. poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, 
zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewniając jednocześnie dostęp do technologii i usług 
cyfrowych, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. 
 
Działanie: Dokształcanie nauczycieli zawodu. 
 
Nauczyciele ze szkół regularnie uczęszczają na szkolenia związane z przeprowadzaniem egzaminów 
kwalifikacyjnych. Ponadto korzystają ze szkoleń w swojej branży. Wielu z nich aby uzupełnić wiedzę, 
korzysta z kursów i studiów podyplomowych. Dokształcanie odbywa się także w ramach projektów 
„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 
3.3.1. Jakość edukacji zawodowej oraz „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – 
rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 
obiektów wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Osi priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. Infrastruktura 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 
 
Działanie: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej edukacji opierającej się na wzroście kompetencji 
uczniów. 
 
Innowacyjne działania edukacyjne ukierunkowane na wzrost kompetencji uczniów realizowane były 
przez projekt „Szkoła Przyszłości" – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 
3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 
Realizowany projekt „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 
03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, ma na celu zapewnienie uczniom szczególnie 
uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i zastosowanie adekwatnych 
form pomocy. 
 
5. Cel średniookresowy: Poprawa bazy edukacyjnej i jej wyposażenia poprzez wprowadzanie 
innowacyjnego modelu nauczania opartego na przyroście kompetencji uczniów. 
 
Działanie: Analiza potrzeb i uzupełnienie wyposażenia edukacyjnego szkół (pracownie, pomoce 
dydaktyczne, biblioteki multimedialne itp.). 
 
Wyposażenie szkół, które poprzedziła analiza potrzeb zostało dokonane w ramach projektów „Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury 
poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem 
wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Także projekt 
„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
obejmował doposażenie szkół. Potrzeby w ww. zakresie na bieżąco realizowane są również w ramach 
budżetu powiatu.  
 
Działanie: Rozwój bazy edukacyjnej i sportowej, w tym: 

o budowa sal sportowych (Chojnice – II LO – ul. Świętopełka, ZSP -ul. Angowicka, Technikum nr 2 
–ul. Dworcowa, Technikum nr 3 -ul. Sukienników, LO Czersk), 
 

Największą częścią projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój 
infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów 
wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
była budowa budynku edukacyjnego,  wielofunkcyjnego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. 
Świętopełka 5a w Chojnicach (oddany do użytku w 2019 r.). Nowopowstały obiekt obejmuje głównie salę 
o powierzchni użytkowej 657,00 m2 ze 166 miejscami audytoryjnymi, zaplecze szatniowe, magazyn 
sprzętu, pokój nauczycieli WF oraz pomieszczenia dla nauki zawodów medyczno – społecznych: 
pracownię opiekuńczą, laboratorium edukacji zdrowotnej i ratownictwa, laboratorium masażu i odnowy 
biologicznej. Koszt budowy budynku edukacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu, wyniósł 12 
060 141,87 zł. 
 
Zdjęcia z inwestycji: 
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Źródło: Starostwo Powiatowe w Chojnicach 

 
o Modernizacja istniejących budynków oświatowych. 

Modernizację istniejących budynków oświatowych opisano w Działaniu: Modernizacja bazy 
dydaktycznej szkół.  
 
6. Cel średniookresowy: Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego. 
 
Działanie: Elastyczna oferta zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy. 
 
Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy od 2016 roku 
prowadzi kształcenie na kierunku pielęgniarstwo I stopnia we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. W roku 2019 pierwsi absolwenci (42 osoby) uzyskali dyplom ukończenia 
studiów oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Studenci kierunku, oprócz podstawowych zajęć 
objętych programem studiów, korzystają także z fakultetów i praktyk objętych dedykowanymi 
programami unijnymi, mającymi na celu zwiększenie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku 
pracy. Na wydziale prowadzone są liczne studia podyplomowe skierowane przede wszystkim do 
lokalnych mieszkańców chcących wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. 
 
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą realizują 
projekt: „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników”, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 05.05. Kształcenie ustawiczne. Wartość projektu wynosi  
1 336 820,04 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 136 297,03 zł. Projekt jest realizowany w okresie od 15 
czerwca 2017 do 31 lipca 2020 roku (pierwotnie 31 marca 2020 roku.). Jest on skierowany do osób 
pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów 
ekonomii społecznej, którzy chcą  podnieść swoje kompetencje zawodowe i nabyć nowe kwalifikacje. 
Oferta edukacyjna w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” obejmuje: 

o z zakresu języków obcych: 
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− J. angielski poziom podstawowy, 

− J. angielski poziom zaawansowany, 
o w zakresie TIK: 

− Pakiet biurowy podstawowy (Ms Office lub równoważny), 

− Pakiet biurowy rozszerzony (j.w. + bazy danych i chmura internetowa), 

− Grafika użytkowa 2D, 

− Grafika użytkowa 3D, 

− Tworzenie i obsługa stron internetowych; 
o Szkolenia i kursy rozwijające kwalifikacje/kompetencje: 

− Prawo jazdy kat. A lub kat. B, 

− Prawo jazdy kat. C, B+E lub C+E, 

− Kurs podstawy rachunkowości, 

− Kurs rachunkowość zaawansowana i podatkowa, 

− Kurs kadry i płace, 

− Kurs sprzedaż i obsługa klienta, 

− Kurs nadający uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, 
grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych (G1), 

− Kurs operator podestów ruchomych / podnośników koszowych, 

− Kurs obsługi koparko-ładowarki.  
W ramach projektu finansowane są również egzaminy i certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje 
oraz kwalifikacje zawodowe. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: 

o zamieszkują na terenie województwa pomorskiego; 
o są w wieku  aktywności zawodowej; 
o są pracownikami mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, albo podmiotu ekonomii 

społecznej. 
Pierwszeństwo w zapisie do grup szkoleniowych mają osoby, które: 

o są w wieku ponad 25 lat, albo 
o są w wieku co najmniej 50 lat, lub 
o posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne; zawodowe, średnie 

lub technikum). 
W roku 2019 w ramach projektu realizowanego przez CEW odbyły się następujące kursy zawodowe/ 
szkolenia: 

o Język angielski TELC na poziomie A1 i B1,  
o Kurs z zakresu podstaw rachunkowości, 
o Kurs rachunkowość zaawansowana i podatkowa, 
o Kurs prawa jazdy kat A,   
o Prawo jazdy kat. B, 
o Prawo jazdy kat C, 
o Prawo jazdy kat C+E, 
o Kurs nadający uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, 
o Kurs z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługi klienta, 
o Kurs grafiki komputerowej. 

Łącznie w projekcie w roku 2019 wzięło udział 141 pracowników z 98 przedsiębiorstw. 
 
Działanie: Lobbing na rzecz kierunków kształcenia. 
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Działanie jest realizowane poprzez stałą współpracę ze szkołami wyższymi działającymi na terenie 
Chojnic. 
 
7. Cel średniookresowy: Poprawa dostępności placówek publicznych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Działanie: Analiza stanu budynków użyteczności publicznej powiatu pod względem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Działanie obejmuje realizację Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 
dofinansowywanego ze środków PFRON, w ramach którego istnieje możliwość likwidacji barier  
w budynkach użyteczności publicznej: urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach 
samopomocy. 
 
8. Cel średniookresowy: Dostosowanie ww. budynków do wymogów wynikających z analizy. 
 
W 2018 roku zlikwidowano bariery: Gmina Miejska Chojnice - projekt „Budowa szybu windowego wraz 
z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3  
w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”, Powiat Chojnicki – projekt „Likwidacja barier  
w Zespole Szkół w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6”. 
W 2019 roku zlikwidowano bariery: Gmina Chojnice - projekt „Dostosowanie budynku Szkoły 
Podstawowej w Ogorzelinach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” poprzez budowę podjazdu dla 
niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki; Gmina Czersk - projekt „Likwidacja barier 
architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku” poprzez budowę podjazdu dla 
niepełnosprawnych. 
 

V. Cel strategiczny: Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego 
w województwie pomorskim. 

 
1. Cel średniookresowy: Zaktywizowanie samorządów gmin i powiatu do ściślejszej współpracy,  
z określeniem jednolitych zasad i obszarów współpracy. 
 
Działanie: Wspólne występowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej itp. 
 
Działanie jest realizowane poprzez wspólne występowanie o środki oraz realizację projektów 
partnerskich, np. w ramach Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czy przy 
współfinansowaniu projektów drogowych. 
 
2. Cel średniookresowy: Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
 
Działanie: Wprowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu 
przeciwdziałania nikotynizmowi, narkomanii i alkoholizmowi. 
 
W szkołach ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych) prowadzone są działania pedagogiczne 
w oparciu o programy wychowawczo-profilaktyczne. Edukacja w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom jest realizowana na bieżąco w różnych formach, przy udziale różnych instytucji. 
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3. Cel średniookresowy: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej dla zagospodarowania 
aktywności mieszkańców. 
 
W latach 2018-2019 praktycznie wszystkie samorządy powiatu chojnickiego realizowały projekty lub 
wykonywały z własnych środków inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjno-sportowej, 
np. poprzez budowę boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych. 
 
4. Cel średniookresowy: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochrony mienia. 
 
Działanie: Doposażenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w dalszym ciągu wykorzystuje w bieżącej pracy 
otrzymany w użyczenie agregat prądotwórczy. 
 
5. Cel średniookresowy: Rozwój systemu ratownictwa medycznego w powiecie – Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. 
 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie działalności służb ratowniczych, dyspozytornia 
obsługująca teren powiatu chojnickiego znajduje się w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. 
 
6. Cel średniookresowy: Rozszerzenie zakresu funkcjonowania szpitala powiatowego. 
 
Działanie: Rozbudowa szpitala i tworzenie nowych oddziałów, rozbudowa kardiologii, diabetologii  
i innych. 
 
W roku 2018 miała miejsce modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pn. 
„Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”. 
W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu związanego z utworzeniem centrum diagnostyki i terapii 
onkologicznej. W dniu 22.01.2020 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. 
Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest do końca stycznia 2021 r. 
 
W 2020 roku podpisano umowy dla inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku 
głównego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach”, która będzie obejmowała docieplenie budynku 
głównego szpitala oraz remont 6 węzłów CWU, budowę kolektorów słonecznych, remont kotłowni 
gazowo-olejowej w budynku kotłowni, remont instalacji CO w budynku głównym. Szpital otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 7 412 208 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, pozostała część kosztów w wysokości 1 514 060 zł zostanie pokryta ze środków 
własnych szpitala oraz w wysokości 500 000 zł ze środków przeznaczonych przez Starostwo Powiatowe 
w Chojnicach. 
 
7. Cel średniookresowy: Kreowanie współodpowiedzialności za własne zdrowie poprzez permanentną 
edukację mieszkańców. 
 
Działanie: Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do wszystkich szkół powiatowych. 
 
W szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat realizowane są  
programy profilaktyczne obejmujące tematykę m.in.: profilaktyka raka piersi, skóry, płuc i szyjki macicy, 
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zdrowe żywienie, przeciwdziałanie zakażeniom WZW typu HBV i HCV. Organizowane są także konkursy 
np. Konkurs wiedzy o HIV i AIDS. 
 
Działanie: Organizowanie cyklicznych imprez na terenie powiatu o odpowiedzialności za własne zdrowie. 
 
W organizację cyklicznych imprez na terenie powiatu włączają się szkoły ponadpodstawowe, dla których 
organem prowadzącym jest powiat. Główna tematyka wydarzeń obejmuje m.in. profilaktykę chorób 
nowotworowych, a także rozpowszechnianie honorowego dawstwa krwi, czy  szpiku kostnego. Szkoły 
włączają się w współpracę z klubami sportowymi oraz akcje na rzecz stowarzyszeń. 
 
W 2019 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Chojnickim zakończyła 
realizację projektu unijnego pn. „Zdrowy Urząd - program ograniczania zdrowotnych czynników ryzyka 
osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Zatrudnienie 
Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  W celu zwiększenia świadomości prozdrowotnej w projekcie 
udział wzięło ponad 100 pracowników, którzy zostali objęci specjalistycznym doradztwem i konsultacjami 
medycznymi, pakietem szczepień ochronnych oraz zwiększeniem aktywności ruchowej, mającej na celu 
ograniczenie czynników ryzyka wynikających z trybu i warunków pracy w urzędzie.  
 

Analiza wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do 2025 roku. 
 

 Podstawowym źródłem informacji o stanie wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Chojnickiego do 2025 roku jest opracowywany przez Zespół do spraw monitoringu dokument pn. 
Wskaźniki monitoringu strategii. Dokument odnosi się nie tylko do roku poprzedzającego jego 
sporządzenie, obejmuje także lata wcześniejsze. 
 

Cel strategiczny I – Zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej powiatu. 
 

 Dla zobrazowania stopnia realizacji wyżej wymienionego celu w Strategii przyjętych zostało pięć 
wskaźników, tj.: liczba turystów odwiedzających powiat, liczba miejsc noclegowych w powiecie, procent 
budżetu powiatu i gmin przeznaczony na infrastrukturę turystyczną i promocję w zakresie turystyki, 
liczba pakietów ofert turystycznych oraz łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych (w tym 
wodnych) na terenie powiatu. 
 W przypadku pierwszego wskaźnika - liczba turystów odwiedzających powiat, dokument będący 
podsumowaniem zebranych danych informuje nas, że do 2016 roku  liczba osób korzystających  
z obiektów noclegowych w powiecie zwiększała się, niestety od 2017 roku liczba ta malała. Ze względu 
na metodologię udostępniania danych przez Główny Urząd Statystyczny informacji odnośnie liczby 
turystów nie można odnieść do obszarów poszczególnych gmin. 
 Drugi wskaźnik, liczba miejsc noclegowych w powiecie, zgodnie z przeprowadzoną analizą 
wykazywał różne wartości. Najbardziej rozbudowaną bazą noclegową dysponuje gmina Chojnice, przy 
czym w jej przypadku nastąpił nieznaczny spadek liczby miejsc noclegowych (zmiana struktury pomimo 
udostępnienia dużej ilości miejsc noclegowych przez Hotel Notera Spa). W mieście Chojnice w 2018 roku 
baza noclegowa wzrosła, ale w pierwszym półroczu 2019 roku nieznacznie zmalała. W przypadku gminy 
Czersk (w 2018 r.) oraz gminy Brusy (2019 r.) odnotowano niewielki wzrost wartości wskaźnika. 
Natomiast na terenie gminy Konarzyny liczba miejsc noclegowych była stała. 
 Wskaźnik procent budżetu powiatu i gmin przeznaczony na infrastrukturę turystyczną i promocję 
w zakresie turystyki odnosi się do ogółu zadań związanych z turystyką w poszczególnych gminach 
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powiatu. W badanym okresie wskaźnik ten wykazywał na ogół tendencję rosnącą, jednak nie można go 
jednoznacznie zinterpretować ze względu na realizowane duże inwestycje turystyczne, których wartość 
została wliczona do kwoty przeznaczonej na rozwój infrastruktury turystycznej. Natomiast 
wyodrębnione kwoty związane z promocją turystyczną w większości gmin zmniejszały się w badanym 
okresie, za wyjątkiem gminy miejskiej Chojnice (znaczny wzrost w porównaniu do 2017 roku). 
 Kolejny wskaźnik, liczba pakietów ofert turystycznych nie jest realizowany ze względu na brak 
operatora, który w badanym okresie oferowałby sprzedaż pakietów turystycznych. Wg analizy oferty 
poszczególnych podmiotów branży turystycznej widać jednak, że następuje pewien rodzaj współpracy, 
np. w zakresie korzystania z usług wypożyczalni rowerów przez większe podmioty turystyczne 
(wspomniany Hotel Notera Spa). 
 Piąty wskaźnik, łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych (w tym wodnych) na terenie 
powiatu, ze względu na trudność w zebraniu danych od poszczególnych gmin, analizie poddano długości 
szlaków zawartych w źródłach internetowych m.in. ze strony Parku Narodowego Bory Tucholskie, czy 
Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz innych. Należy zauważyć, że w badanym okresie nastąpiło 
otwarcie nowych ścieżek rowerowych na terenie poszczególnych gmin, przy czym nie zostały one 
włączone w system oznakowanych szlaków turystycznych. Uzupełnieniem istniejących szlaków 
Kaszubskiej Marszruty są nowe odcinki ścieżek rowerowych, np. Chojniczki – Charzykowy, czy 
rozbudowane ścieżki w gminie Brusy.  
 

Cel strategiczny II – Ukierunkowanie rozwoju powiatu jako ponadregionalnego centrum 
gospodarczego. 

 
 W przypadku celu strategicznego II przyjętych zostało pięć wskaźników, tj.: liczba podmiotów 
gospodarczych na terenie powiatu i ich dynamika wzrostu, średni czas dojazdu do i z Gdańska, 
Bydgoszczy oraz Słupska środkami komunikacji publicznej, liczba przedsiębiorców zrzeszona  
w samorządach gospodarczych, procent powierzchni powiatu objęty aktualnymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego oraz średni czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę  
i na decyzje środowiskowe. 
 Z informacji przedstawionych we Wskaźnikach monitoringu strategii wynika, że od 2013 roku 
następuje stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu. 
 W zakresie drugiego wskaźnika, średniego czasu dojazdu do i z Gdańska, Bydgoszczy i Słupska 
środkami komunikacji publicznej, sytuacja wygląda różnie. Generalnie czas podróży skrócił się w obu 
kierunkach w połączeniu ze Słupskiem oraz Bydgoszczą, a także w kierunku powrotnym z Gdańska do 
Chojnic, natomiast nieznacznie wydłużyła się podróż do Gdańska. 
 Wskaźnik, liczba przedsiębiorców zrzeszona w samorządach gospodarczych, w okresie objętym 
badaniem, ze względu na trudność znalezienia źródła pozyskania precyzyjnych informacji odnosi się 
jedynie do liczby rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Chojnicach. Liczba 
rzemieślników w Cechu ulegała ciągłym zmianom. Najliczniejszą grupę zarejestrowanych według 
podziału na zawody stanowią mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy, stolarze i ślusarze. Należy 
pamiętać, iż organizacja ta nie zrzesza kupców, handlowców oraz restauratorów. 
 Wskaźnik procentu powierzchni powiatu objęty aktualnymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego informuje nas, iż w okresie objętym monitoringiem nastąpiło 
zwiększanie przedmiotowych powierzchni objętych planami. 
 Ostatni wskaźnik przypisany do drugiego celu strategicznego informuje nas, iż średni czas 
oczekiwania na decyzję ws. pozwolenia na budowę od pięciu lat oscyluje w okolicach 41 dni, pomimo 
większej ilości składanych wniosków. Z kolei w przypadku decyzji środowiskowych nie można wskazać 
jednoznacznej odpowiedzi, wydanie decyzji jest bowiem uzależnione od wielu czynników i corocznie 
sytuacja wygląda odmiennie. 
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Cel strategiczny III – Ochrona środowiska przyrodniczego i przestrzennego powiatu. 

 
 W przypadku III celu strategicznego również przyjęto pięć wskaźników monitorowania realizacji 
obranych założeń. Są to następujące wskaźniki: powierzchnia powiatu objęta formami ochrony przyrody 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zainstalowana moc urządzeń energetycznych na bazie 
odnawialnych źródeł energii i jej stosunek do całości zużytej energii w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie gminy, poziom zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarze powiatu, stopień 
skanalizowania poszczególnych gmin w powiecie oraz jakość wód w Jeziorze Charzykowskim oraz  
w rzekach Brdzie i Wdzie. 
 Wskaźnik pierwszy, dotyczący powierzchni objętych formami ochrony przyrody wykazał wzrost 
w początkowym okresie objętym monitoringiem. Należy zaznaczyć , iż obszary Natura 2000, które wg. 
ustawy o ochronie przyrody stanowią powierzchniową formę ochrony przyrody stanowią ok 119 tys. ha, 
czyli ok. 87% powierzchni powiatu. 
 Drugi wskaźnik, zainstalowana moc urządzeń energetycznych na bazie odnawialnych źródeł 
energii i jej stosunek do całości zużytej energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy, 
informuje, że zadanie jest stale realizowane. Należy założyć, że tendencja ta utrzyma się również w latach 
następnych. 
 W zakresie wskaźnika poziom zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarze powiatu sytuacja 
kształtuje się różnie w poszczególnych latach. Na początku uwzględnionego w badaniu okresu, nastąpiło 
zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń gazowych, ale w latach następnych odnotowano jego wzrost. 
Podobnie kształtowała się emisja zanieczyszczeń pyłowych, tylko że w tym przypadku w 2018 roku 
zarejestrowano ponowny spadek emitowanych szkodliwych pyłów. Od maja 2018 roku ocenę jakości 
powietrza na terenie powiatu chojnickiego dokonuje się m.in. poprzez wskazania 9 czujników. Sensory 
te dokonują pomiaru tylko dla PM10 (mieszaniny zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica 
nie przekracza 10 mikrogramów – głównie benzopireny, furany, dioksyny, t. j. rakotwórcze metale 
ciężkie).  
 Stały wzrost notuje wskaźnik mówiący o stopniu skanalizowania poszczególnych gmin powiatu. 
Jest to wzrost niewielki, jednak stabilny. Największy stopień skanalizowania, co wynika z charakteru 
układu urbanistycznego, posiada gmina miejska Chojnice.  
 Piąty wskaźnik, jakość wód w Jeziorze Charzykowskim oraz w rzekach Brdzie i Wdzie, został 
przedstawiony na podstawie m.in. raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim.  
Z przedstawionych informacji wynika, że w przypadku zbadanych wybranych odcinków wód ich stan 
ekologiczny oceniany jest jako umiarkowany.  Brak danych źródłowych za lata 2018-2019. 
 

Cel strategiczny IV - Rozwój postaw aktywności ustawicznej edukacji podmiotowości obywateli 
powiatu. 

 
 Stopień realizacji IV celu strategicznego mierzony jest czterema wskaźnikami, tj.: ilość organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu, wysokość budżetu powiatu przeznaczonego na granty dla 
organizacji pozarządowych (kultura, sport), zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach powiatu 
oraz liczba spraw możliwa do załatwienia w systemie e-urzędu w starostwie. 

W przypadku pierwszego wskaźnika można zaobserwować wzrost liczby organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej sprzyja powstawaniu 
nowych organizacji. 

W zakresie wysokości budżetu powiatu przeznaczonego na granty dla organizacji pozarządowych 
(kultura, sport) powiat z roku na rok (w badanym okresie) zwiększał ilość środków na konkursy w zakresie 
kultury i sportu. Największą kwotę w wysokości 370 tys. zł (w tym 200 tys. zł na zadania związane  
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z opieką nad osobami chorymi poprzez zapewnienie infrastruktury [budowa/rozbudowa] na rzecz osób 
przewlekle chorych)  przeznaczono w 2018 roku. 
 Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach powiatu – trzeci wskaźnik – informuje nas, że  
w badanym okresie sytuacja przedstawiała się różnie. Przede wszystkim w okresie tym dokonana została 
zmiana formuły zdawania egzaminów maturalnych. W 2018 roku zdawalność matur wzrosła, jednak  
w 2019 nieznacznie zmalała. Wyniki dla powiatu w tym zakresie są zbliżone do średnich województwa 
pomorskiego. 
 W zakresie wskaźnika liczba spraw możliwa do załatwienia w systemie e-urzędu w starostwie 
udostępniono możliwość złożenia 26 formularzy elektronicznych. W badanym okresie zwiększała się 
popularność załatwiania spraw urzędowych za pomocą systemu ePUAP - elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej. 
 

Cel strategiczny V - Podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu do co najmniej średniego  
w województwie pomorskim. 

 
 Osiąganie założeń celu strategicznego V jest monitorowane siedmioma wskaźnikami: średnie 
miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarczych, czas dojazdu transportem publicznym 
z Leśna do Chojnic, czas dojazdu transportem publicznym z Czerska, Brus i Konarzyn do Chojnic, ilość 
przewoźników na terenie powiatu, ilość połączeń (kursów) w ciągu doby, średnioroczna stopa 
bezrobocia w powiecie chojnickim, wskaźnik młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się na terenie 
powiatu oraz roczna liczba przestępstw przeciwko mieniu i życiu mieszkańców na terenie powiatu i ich 
wykrywalność. 
 W zakresie średniego miesięcznego wynagrodzenia istnieje rozbieżność pomiędzy średnią 
wojewódzką a powiatem chojnickim (na niekorzyść powiatu), jednak w badanym okresie można było 
zaobserwować stały wzrost wynagrodzeń. 
 Czas dojazdu transportem publicznym z Leśna do Chojnic w badanym okresie nie zmieniał się ze 
względu na brak zmian w rozkładzie jazdy, stąd wskaźnik został zmieniony przez Zespół ds. monitoringu 
na czas dojazdu transportem publicznym z Czerska, Brus i Konarzyn do Chojnic, a także wprowadzono 
wskaźnik dodatkowy, tj. ilość przewoźników na terenie powiatu, ilość połączeń (kursów) w ciągu doby. 
Dane w zakresie ww. wskaźników informują nas, iż czas przejazdu w badanym okresie nieznacznie ulega 
kilkuminutowym zmianom. Średnio najszybszym środkiem transportu na wybranych odcinkach była 
jazda transportem kolejowym. W przypadku ilości przewoźników i kursów w ciągu doby wartości nie są 
stałe i wahają się w poszczególnych latach, stąd nie można określić jednoznacznych tendencji. 
 Średnioroczna stopa bezrobocia w powiecie chojnickim corocznie w badanym okresie notowała 
spadek, jednak była wyższa od średniej dla województwa. 
 Wskaźnik młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się na terenie powiatu zwiększał się. 
Odnotowano dodatnie saldo migracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co spowodowane było faktem 
dojeżdżania do szkół powiatu uczniów spoza jego granic. 
 Ostatni monitorowany wskaźnik V celu strategicznego, tj. roczna liczba przestępstw przeciwko 
mieniu i życiu mieszkańców na terenie powiatu i ich wykrywalność pozwala zauważyć poprawę sytuacji. 
Ilość przestępstw jest różna z roku na rok. Na terenie powiatu chojnickiego widoczny jest ciągły wzrost 
wykrywalności w większości kategorii przy zahamowaniu wzrostu ilości zdarzeń na przełomie dwóch 
ostatnich lat. 
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2.Edukacja publiczna  
             W okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Wydział Edukacji i Sportu przygotował 
projekty następujących dokumentów edukacyjnych:  

o 12 uchwał Rady Powiatu Chojnickiego,  
o 24 uchwały Zarządu Powiatu,  
o 7 Zarządzeń Starosty.  

             W związku z brakiem naboru w minionych latach do I  Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach  
z dniem 31 sierpnia 2019 r. Liceum to zostało zlikwidowane oraz rozwiązano Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach.  
             W wyniku przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. nowe nazwy otrzymały następujące szkoły: 

o Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Józefa 
Patrona Rzemieślników w Chojnicach), 

o Zespół Szkół w Brusach (do 31.08.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach), 
o Zespół Szkół w Malachinie (do 31.08.2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie), 
o Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach, funkcjonująca w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół 

Policealnych w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Młodzieży 
w Chojnicach),  

o Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Chojnicach, funkcjonująca w Medyczno-Społecznym 
Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna 
dla Dorosłych w Chojnicach), 

o Szkoła Policealna w Chojnicach wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Policealna Szkoła dla Dorosłych wchodząca w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach).  

               W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Chojnicki był organem prowadzącym 29 szkół  
i placówek: 
o 2 szkół podstawowych specjalnych, 
o 2 gimnazjów specjalnych, 
o 7 liceów ogólnokształcących (w tym 2 dla dorosłych), 
o 6 techników, 
o 5 branżowych szkół I stopnia (w tym 2 specjalnych), 
o 3 szkół policealnych, 
o 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 
o      2 innych placówek, tj.: Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach oraz Poradni 

Pedagogiczno-Psychologicznej w Chojnicach. 
                W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Chojnicki dotował 3-letnie publiczne Katolickie Liceum  
Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta (z oddziałami gimnazjalnymi).  

Według stanu na 30 września 2018 r. w Powiecie Chojnickim funkcjonowało łącznie  
13 szkół niepublicznych, w tym: 
o 7 liceów ogólnokształcących (w tym 5 dla dorosłych), 
o 1 technikum dla młodzieży, 
o 5 szkół policealnych (w tym 4 dla dorosłych). 

   Poniższe tabele przedstawiają liczbę uczniów w szkołach publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Chojnicki oraz liczbę uczniów w szkołach niepublicznych, dla których Powiat 
Chojnicki jest organem dotującym.   
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Tabela 8. Liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez  Powiat  Chojnicki (stan na 
30.09.2018 r.). 

L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

uczniów 

Szkoły publiczne 

1. 
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. 
Andersa w Chojnicach 

Liceum 
492 

2. Zespół Szkół w Chojnicach 

Liceum 508 

Technikum 250 

3. Technikum nr 2 w Chojnicach  Technikum  
426 

4. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski” w Chojnicach  

Liceum  
24 

Technikum 
471 

5. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. św. Józefa Patrona Rzemieślników 
w Chojnicach  

Branżowa szkoła I stopnia  
279 

Technikum 
57 

Zasadnicza szkoła zawodowa  
106 

6. 
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży 
pod Krojantami w Chojnicach  

Technikum 
290 

7. 
Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w 
Czersku  

Liceum 
194 

8. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  
Brusach  

Branżowa szkoła I stopnia 
97 

Liceum  
77 

Liceum (dorośli) 
46 

Zasadnicza szkoła zawodowa  
71 

9. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Malachinie  

Branżowa szkoła I stopnia 
167 

Technikum 
116 

Zasadnicza szkoła zawodowa 
88 

10. Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach  

Gimnazjum 
27 

Szkoła podstawowa  
98 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy  

27 

11. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  

Gimnazjum 
19 

Szkoła podstawowa 
104 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy  

16 

12. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Chojnicach 

Liceum (Dorośli) 
119 

Szkoła policealna 
48 
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13. 
Medyczno-Społeczny Zespół Szkół 
Policealnych w Chojnicach 

Szkoła policealna  
147 

14. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Romualda Traugutta w Chojnicach  

Liceum  
18 

RAZEM  4 382 

Szkoły niepubliczne  

1. 
Akademicki Zespół Szkół „Pomerania” 
Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach 

Liceum  42 

2. 
Chojnicka Szkoła Realna Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Liceum  160 

3. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Łęgu 

Liceum (dorośli)  51 

4. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Malachinie 

Liceum  84 

5. 
PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące w 
Czersku 

Liceum  25 

6. PRESTIGE Szkoła Policealna w Czersku Szkoła policealna  
14 

7. 
Szkoła Techniczna Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
Chojnicach 

Technikum 331 

8. 
Policealne Studium Farmaceutyczne w 
Chojnicach 

Szkoła policealna  14 

9. 
Policealne Studium Zawodowe w 
Malachinie 

Szkoła policealna  50 

10. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
„PASCAL” w Chojnicach 

Liceum  38 

11. 
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna 
„PASCAL” w Chojnicach  

Szkoła policealna  24 

12. 
Stacjonarna Policealna Szkoła 
Medyczna „PASCAL” w Chojnicach  

Szkoła policealna 
42 

13. 
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 
„PASCAL” w Chojnicach  

Szkoła policealna 143 

14. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące z 
oddziałami Gimnazjalnymi im. 
Romualda Traugutta w Chojnicach  

Gimnazjum 36 

Liceum 43 

RAZEM  1 097 

Łącznie szkoły publiczne i niepubliczne 5 479 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  
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Tabela 9. Liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez  Powiat  Chojnicki (stan na 
30.09.2019 r.). 

L.p. Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

uczniów  

Szkoły publiczne  

1. 
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. 
Andersa w Chojnicach 

Liceum 638 

2. Zespół Szkół w Chojnicach 
Liceum 679 

Technikum 311 

3. Technikum nr 2 w Chojnicach Technikum 560 

4. Technikum nr 1 w Chojnicach Technikum 638 

5. Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach 

Technikum 52 

Branżowa szkoła I stopnia  544 

Branżowa szkoła I stopnia 
specjalna 

28 

8. 
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży 
pod Krojantami w Chojnicach 

Technikum 428 

9. 
Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w 
Czersku 

Liceum 282 

10. Zespół Szkół w Brusach 

Liceum 108 

Liceum dla Dorosłych  41 

Branżowa szkoła I stopnia  222 

13. Zespół Szkół w Malachinie 

Technikum 138 

Branżowa szkoła I stopnia  329 

Branżowa szkoła I stopnia 
specjalna 

35 

16. Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach 

Szkoła podstawowa 144 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy  

33 

18. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku 
Szkoła podstawowa 119 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy  

33 

20. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Chojnicach 

Liceum dla Dorosłych  75 

21. 
Medyczno-Społeczny Zespół Szkół 
Policealnych w Chojnicach 

Szkoła Policealna  173 

22. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Romualda Traugutta w Chojnicach 

Liceum  112 

Razem 5722 

Szkoły niepubliczne 

1. 
Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" w 
Chojnicach  

Liceum  28 

2. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
"Pomerania" w Chojnicach  

Liceum  32 
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3. 
Chojnicka Szkoła Realna Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych  

Liceum dla Dorosłych  189 

4. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w 
Łęgu  

Liceum dla Dorosłych  57 

5. 

Czerska Szkoła Realna Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w 
Malachinie  

Liceum dla Dorosłych  63 

6. 
Prestige Liceum Ogólnokształcące w 
Czersku  

Liceum  30 

7. Prestige Szkoła Policealna w Czersku  Szkoła Policealna  13 

8. 

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w 
Chojnicach  

Technikum 354 

9. 
Czerska Szkoła Realna Policealne 
Studium Zawodowe w Malachinie  

Szkoła Policealna  24 

10. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
"PASCAL" w Chojnicach  

Liceum 79 

11. 
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 
"PASCAL" w Chojnicach  

Szkoła Policealna  157 

12. 
Stacjonarna Policealna Szkoła 
Medyczna "PASCAL" w Chojnicach  

Szkoła Policealna  48 

13. 
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna 
"PASCAL" w Chojnicach 

Szkoła Policealna  34 

RAZEM 1108 

Łącznie szkoły publiczne i niepubliczne 6830 
 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  

Proces nauczania 

                Na mocy Uchwał Rady Powiatu Chojnickiego: 
o nr V/55/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Starosty 

Chojnickiego uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki, 
o nr XXI/234/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród  

i wyróżnień Starosty Chojnickiego dla zawodników oraz innych osób za wysokie osiągnięcia  
w działalności sportowej i szkoleniowej, 

o nr XIII/109/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu przyznawania tytułu „Najlepszy Absolwent Szkoły" uczniom i słuchaczom szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Chojnicki jest organem prowadzącym, 

Starosta Chojnicki udziela stypendia naukowe, sportowe oraz nagradza najlepszych absolwentów. 
Poniższa tabela przedstawia strukturę udzielonych gratyfikacji poszczególnym uczniom, zawodnikom  
i trenerom.  
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               Ponadto 17.12.2018 r. Starosta Chojnicki wyróżnił również 6 zawodników Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego „Razem”, wręczając im nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 1 200 zł. 

        Stypendia Starosty wypłacane są od 2008 r. W roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu do roku 
szkolnego 2017/2018, wręczono o 2 stypendia mniej, lecz ogólna kwota była większa o 13 650 zł.  

        W czerwcu 2019 r. Starosta Chojnicki uhonorował 18 absolwentów tytułem „Najlepszego 
Absolwenta Szkoły”. Nagrodzeni uczniowie otrzymali gratyfikację pieniężną w wysokości 500 zł (łącznie 
9 000 zł) oraz pamiątkowe pióra w łącznej kwocie 2 700 zł.  
               Powiat Chojnicki realizuje szereg działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, poprzez jednostki i placówki oświatowe bezpośrednio wspierając uczniów 
zdolnych. Istotną rolę w działaniach odgrywa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach 
(dalej: PPP), do zadań której należy: 

o diagnozowanie dzieci i młodzieży, 
o udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
o realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych, 

o organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Liczbę wydanych decyzji przez zespół orzekajacy PPP Chojnice prezentuje tabela 11. 

Tabela 10. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia oraz łączna wypłacona kwota 

Rodzaj stypendium 
2018/2019 

liczba przyznanych 
stypendiów 

kwota (zł) 

naukowe 15 8 900  

sportowe: 
zawodnicy  
trenerzy 

 
15 

 
3 

 
28 500  

 
4 250  

Razem 33 41 650 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Źródło – opracowanie własne 
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Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

            Szkoły ogólnodostępne podejmują różnorodne działania wspierające uczniów ze specjalnymi 
potrzebami, w rozumieniu pierwszej kategorii: 

o zajęcia rewalidacyjne, 
o zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające, w tym rozwijające 

zainteresowania (zajęcia z kreatywności, koła zainteresowań). 
Druga grupa uczniów, w rozumieniu definicji specjalnych potrzeb edukacyjnych, to uczniowie zdolni  
 o wysokim potencjale rozwojowym lub wąskich kierunkowych uzdolnieniach. Poziom identyfikacji  
i diagnozy uzdolnień w szkołach jest na różnym poziomie. Oferta szkół i podejmowane działania są 
skierowane przede wszystkim do uczniów o określonych zainteresowaniach, a nie uzdolnieniach. 
Rozbudzanie zainteresowań szkoły realizują poprzez przedsięwzięcia własne – organizację kół 
zainteresowań, przygotowania do konkursów i olimpiad, indywidualne zajęcia rozwijające, czy też  
w ramach współpracy  z wyższymi uczelniami. Szkoły organizują, choć w niewielkim stopniu, 
indywidualne zajęcia z nauczycielem, woj. Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, 
indywidualizacja zajęć. 

Tabela 11. Liczba wydanych decyzji przez zespół orzekający PPP Chojnice  
Orzeczenia 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Niesłyszący i słabosłyszący  17 5 6 

Niewidomi i słabowidzący 15 7 12 

Niepełnosprawność ruchowa 15 14 18 

Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu lekkim 

123 142 148 

Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu umiarkowanym i znacznym  

32 39 40 

Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze)  

14 4 6 

Autyzm (w tym zespół Aspergera)  14 23 33 

Sprzężone niepełnosprawności  24 34 39 

Inne tj. zagrożenie niedostosowaniem  18 18 29 

Niedostosowanie społeczne  0 0 0 

Nauczanie indywidualne  99 59 68 

Opinie o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju  

48 56 72 

Orzeczenia uchylające/odmowne 0 1 0 

Razem 419 402 471 

Liczba założonych kart klientów  1 745 1 736 2 037 

Liczba badań pedagogicznych 1 163 1 157 1 274 

Liczba badań psychologicznych  1 514 1 425 1 625 

Liczba badań logopedycznych  301 326 336 
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               Tabela 12. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 

 
Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum 

Liceum 
ogólnokształcące 

Technikum 
Branżowa 

szkoła  
I stopnia 

Szkoła 
przysposabiająca 

do pracy 

Ze względu na 
niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 
lekkim, zagrożonych 
niedostosowaniem 

społecznym 

114 18 0 5 76 
0 

Uczniowie słabowidzący, 
z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją 

0 0 4 8 2 
0 

Uczniowie niesłyszący, 
słabosłyszący, z 

niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 
znacznym 

80 19 3 3 0 
25 

Uczniowie z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 
głębokim, z 

niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z 

autyzmem, z zespołem 
Aspergera 

82 18 4 7 5 
17 

Razem 276 55 11 23 83 
42 

                        Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  

 
                Starosta Chojnicki na mocy art. 127 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeń 
wykonawczych, kieruje uczniów do szkoły specjalnej lub ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności. W roku szkolnym 2018/2019 wydano: 

o 14 skierowań do MOW, 
o 6 skierowań do MOS, 
o 8 skierowań do SOWS. 

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono cztery postępowania konkursowe na stanowiska 
dyrektorów jednostek oświatowych. Zarząd Powiatu Chojnickiego podjął stosowne uchwały 
powierzając funkcję dyrektora od 1 września 2019 r., dotychczasowym dyrektorom w nw. jednostkach: 

o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach – Bogna Klunder, 
o Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach – Jan Bruski, 
o Technikum nr 2 w Chojnicach –  Kamil Trzebiatowski. 

Natomiast w Zespole Szkół w Brusach, od 1 września 2019 r., funkcję dyrektora pełni p. Tomasz Kutela. 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 10 postępowań egzaminacyjnych na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W celu realizacji zadania, Zarząd Powiatu Chojnickiego 
powołał komisje konkursowe, które przeprowadziły egzaminy w trzech terminach: 

o 19 listopada 2018 r. – 2 osoby, 
o 19 sierpnia  2019 r. – 5 osób, 
o 21 sierpnia 2019 r. – 3  osoby. 
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Tabela  13. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Chojnicki 

Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba stosunków pracy nauczycieli – etaty 

Stan na 30.09.2019 r. 

bez stopnia 15,12 

stażysta 13,61 

kontraktowy   48,09 

mianowany  75,57 

dyplomowany 376,15 

Razem 528,54  

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  

 

 
Bardzo istotnym elementem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest nieustanne 

dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej. Rokrocznie Zarząd Powiatu ustala plan 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu chojnickiego. Wysokość tych 
środków reguluje ustawa Karta Nauczyciela i stanowiła w 2018 r. 1%, a od 2019 r. 0,8%  planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Nakłady na dokształcenie  
i doskonalenie zawodowe, w okresie ostatnich 2 lat, przedstawia tabela 14. 

Tabela 14. Planowane środki finansowe na doskonalenie nauczycieli 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Dyrektorów szkół i placówek 40 136 zł 46 113 zł 

Nauczycieli 173 936 zł 
184 454 zł 

 

Razem 214 072 zł 230 567 zł 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 
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Subewencja oświatowa  

              Subwencja oświatowa jest głównym, lecz nie jedynym, źródłem finansowania zadań 
edukacyjnych realizowanych przez Powiat Chojnicki. W minionych latach realizowano szereg działań 
finansowanych także ze źródeł zewnętrznych, tj.: 

o funduszy unijnych, 
o dotacji rządowych, 
o dochodów własnych powiatu. 

Poniższa tabela przedstawia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2016 – 2017 przyznane 
Powiatowi Chojnickiemu. W roku 2019, w związku ze wzrostem od 1 września minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, otrzymano zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 
(pierwotna kwota 56 054 536 zł) o kwotę 1 144 548 zł. 

 

Dotacje dla placówek niepublicznych/publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż  
jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016-2019 prezentuje tabela 16.  

Tabela 16.  Dotacje dla niepublicznych/publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst 
placówek oświatowych 

Typ placówki 2016 2017 2018 2019- do 31.08 

Wydatki Wydatki 
Wydatki Wydatki 

Liceum 

ogólnokształcące 
1 074 955 zł 1 082 406 zł 1 758 460 zł 1 087 208 zł 

Technikum 906 990 zł 1 554 629 zł 2 163 459 zł 1 643 938 zł 

Szkoła policealna 324 960 zł 239 557 zł 565 986 zł 502 495 zł 

Razem 2 306 904 zł 2 876 592 zł 4 487 905 zł 
3 233 641 zł 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

Tabela 15. Wysokość subwencji oświatowej 

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

subwencja oświatowa 49 494 556 zł 48 815 262 zł 49 214 580 zł 57 199 084 zł 

 Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  
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Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2019 r.  

             Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 składał się z następujących części: 
o humanistycznej z zakresu języka polskiego, 
o humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 
o matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, 
o matematyczno-przyrodniczej  z zakresu przedmiotów przyrodniczych, 
o języka obcego nowożytnego - część podstawowa i ewentualnie rozszerzona. 

W Powiecie Chojnickim do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 9 uczniów z Gimnazjum Specjalnego  
w Chojnicach oraz 9 uczniów z Gimnazjum Specjalnego w Czersku. 

 
                Egzamin maturalny w Powiecie Chojnickim w maju, czerwcu i sierpniu 2019 r. odbył się  
w 18 szkołach, przystąpiło do niego 869 zdających. Dane zostały opracowane na podstawie „Aneksu do 
sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2019 roku w województwie pomorskim” 
opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. 

Tabela 18. Liczba osób zdających egzamin maturalny w latach 2016-2019 
 2016 2017 2018 2019 

Powiat chojnicki 836 899 899 869 

Województwo 

pomorskie 
14 528 14 983 14 823 14 601 

Źródło: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM.pdf 
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM_Aneks.pdf 

 
                Ogólną zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2016-2019 prezentuje tabela 19.  

Tabela 19. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2016-2019 

 2016  2017 2018 2019 

Powiat chojnicki 78% 78% 84% 82% 

Województwo 

pomorskie 
79% 84% 84% 86% 

Źródło:https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM.pdf 
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM_Aneks.pdf 

Tabela 17. Populacja zdających i średni wynik egzaminu gimnazjalnego 

Nazwa szkoły 

średni wynik w % 

część humanistyczna 
część matematyczno-

przyrodnicza j. angielski 

język polski 
historia i 

WOS 
matematyka 

przedmioty 
przyrodnicze 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gimnazjum Specjalne 
w Chojnicach 

60,6 50,4 62,7 68,9 43,3 41,0 56,0 59,6 58,6 67,7 

Gimnazjum Specjalne 
w Czersku 

62,7 64,2 72,7 75,7 66,3 63,2 67,8 64,3 66,7 63,1 

Źródło: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2019 

 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM.pdf
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM_Aneks.pdf
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM.pdf
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_09_20_MAT_Sprawozdanie_POM_Aneks.pdf
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2019


 

 

49 

 

W Powiecie Chojnickim w latach 2016-2017 zdawalność egzaminów maturalnych była niższa niż 

zdawalność w województwie pomorskim, w roku 2018 zdawalność ta była na takim samym poziomie. 

W roku 2019 zdawalność egzaminów maturalnych w Powiecie Chojnickim była niższa niż zdawalność  

w województwie pomorskim. 

 

Wykres 2. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2016-2019 

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 
W tabeli 20 przedstawiona została liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających 
część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym  
w powiecie chojnickim, w porównaniu do województwa pomorskiego w latach 2016-2019. Dane 
zawarte w tabeli 18 dotyczą zdawalności egzaminu maturalnego osób, które przystąpiły do niego po raz 
pierwszy. 

 
Tabela 20. Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Język polski 

Powiat  
chojnicki 

Liczba zdających 858 896 908 864 

Zdało w % 97% 95% 97% 94% 

Średni wynik w % 62% 56% 60% 53% 

Województwo  
pomorskie 

Liczba zdających 14 528 15 073 14 970 14 892 

Zdało w % 98% 97% 97% 93% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2017

2018

2019

Powiat Chojnicki

Województwo
pomorskie

82%

86%

84%

77%
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Średni wynik w % 60% 56% 53% 51% 

Język angielski 

Powiat  
chojnicki 

Liczba zdających 645 654 748 765 

Zdało w % 97% 93% 95% 91% 

Średni wynik w % 71,1% 68% 70% 69% 

Województwo  
pomorskie 

Liczba zdających 13 252 13 832 13 970 14 079 

Zdało w % 95% 94% 96% 94% 

Średni wynik w % 73% 73% 74% 73% 

Język niemiecki 

Powiat  
chojnicki 

Liczba zdających 207 221 151 97 

Zdało w % 100% 94% 97% 87% 

Średni wynik w % 69,9% 60% 58% 51% 

Województwo  
pomorskie 

Liczba zdających 1 153 1 033 808 644 

Zdało w % 96% 95% 93% 89% 

Średni wynik w % 70% 63% 58% 55% 

Matematyka 

Powiat  
chojnicki 

Liczba zdających 858 894 907 864 

Zdało w % 81% 75% 79% 79% 

Średni wynik w % 52,5% 48% 51% 53% 

Województwo  
pomorskie 

Liczba zdających 14 528 15 063 14 966 14 876 

Zdało w % 83% 83% 81% 84% 

Średni wynik w % 56% 54% 54% 57% 

Źródło: 
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_10_22_M192_Zdawalnosc_powiaty_pom.PDF 
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2019 

 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_10_22_M192_Zdawalnosc_powiaty_pom.PDF
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2019
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Zdawalność części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów 
zdawanych na poziomie podstawowym przedstawiają poniższe wykresy. 

 
Wykres  3. Zdawalność egzaminu maturalnego w % z języka polskiego w woj. pomorskim i powiecie 
chojnickim w latach 2016 – 2019 

Język polski  

 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 
Wykres  4. Zdawalność egzaminu maturalnego w % z języka angielskiego w woj. pomorskim i powiecie 
chojnickim w latach 2016– 2019 

Język angielski  

 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 
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Wykres 5.  Zdawalność egzaminu maturalnego w % z języka niemieckiego w woj. pomorskim  
i powiecie chojnickim w latach 2016 – 2019 

Język niemiecki  

 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 

Wykres 6.  Zdawalność egzaminu maturalnego w % z matematyki w woj. pomorskim i powiecie 
chojnickim w latach 2016 – 2019 

Matematyka  

 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  

 

Średnie wyniki zdających część pisemną egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na 
poziomie podstawowym ukazane zostały poniżej.  
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Wykres 7. Średni wynik w % egzaminu maturalnego z języka polskiego w woj. pomorskim i powiecie 
chojnickim w latach 2016 – 2019 

Język polski  

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 

Wykres 8. Średni wynik w % egzaminu maturalnego z języka angielskiego w woj. pomorskim  
i powiecie chojnickim w latach 2016 – 2019 

Język angielski  

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 
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Wykres 9. Średni wynik w % egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w woj. pomorskim  
i powiecie chojnickim w latach 2016–2019 

Język niemiecki  

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 

Wykres 10. Średni wynik w % egzaminu maturalnego z matematyki w woj. pomorskim i powiecie 

chojnickim w latach 2016 – 2019 

 

Matematyka  

  

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 

Zestawienie wyników potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - termin przeprowadzania styczeń/luty 
2019 r. prezentuje tabela 21. 
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Tabela 21. Zdawalność egzaminów zawodowych w powiecie chojnickim i województwie pomorskim  

w 2019 r.- sesja zimowa 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Powiat chojnicki Województwo pomorskie 

Liczba 
zdających 

Zdawalność  
w % 

Liczba 
zdających 

Zdawalność  
w % 

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich  1 0 29 86,2 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 12 83,3 30 60 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 12 58,3 28 46,4 

A.22 Prowadzenie  działalności handlowej 8 87,5 148 94,6 

A.25 
Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych 

19 63,2 94 53,2 

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 1 0 5 20 

A.27 
Organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowej 

8 62,5 224 58    

A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania 

38 36,8 8 12,5 

A.31 
Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych 

19 0 4 25 

A.32 
Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych 

107 82,2 403 83,1 

A.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w 
organizacji 

57 40,4 113 64,6 

A.36  Prowadzenie rachunkowości 64 59,4 407 82,1 

A.54 
Przygotowanie materiałów graficznych do 
procesu drukowania 

32 50 86 50 

A.55 Drukowanie cyfrowe 9 100 95 97,9 

A.61 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy 

12 58,3 31 25,8 

A.62 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
ciała, dłoni i stóp  

14 100 31 90,3 

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 100 38 26,3 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich  

1 100 16 81,3 

B.30 
Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej 

23 100 176 84,1 

B.33 
Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

7 71,4 11 18,2 

E.03 
Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

14 92,9 197 83,8 

E.07 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

7 42,9 163 49,1 

E.08 
Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych  

1 0 62 58,1 

E.12 
Montaż, eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

10 30 39 23,1 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami 

16 62,5 41 43,9 

E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 

52 51,9 625 51,5 

E.18 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

3 66,7 57 78,9 
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E.19 
Projektowanie i programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych 

22 45,5 180 34,4 

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 9 77,8 191 68,1 

E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

13 92,3 153 45,1 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

3 33,3 102 91,2 

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

1 100 23 87 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

11 54,5 171 55,6 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 42 88,1 109 70,6 

R.16 
Organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej 

20 75 60 53,3 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 8 62,5 72 97,2 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 3 0 111 87,4 

T.12 
Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie 

9 88,9 266 86,8 

T.13 
Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych 

31 80,6 69 88,4 

T.14 
Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług   turystycznych  

10 60 174 85,1 

T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

22 95,5 495 72,3 

Z.14 

Prowadzenie działalności profilaktyczno-
leczniczej pod nadzorem i na zlecenie 
lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu 
w gotowości do pracy i prowadzenie 
promocji zdrowia  

2 100 12 91,7 

Z.19 

Sporządzanie i wytwarzanie produktów 
leczniczych oraz prowadzenie obrotu oraz 
prowadzenie obrotu środkami 
farmaceutycznymi i materiałami 
medycznymi 

1 100 - - 

Źródło: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_03_22_wstepna_informacja1901.pdf 
 

Zestawienie wyników potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Termin przeprowadzania 
maj/czerwiec 2019 pokazano w tabeli 22. 

Tabela 22. Zdawalność egzaminów zawodowych w powiecie chojnickim i województwie pomorskim 
w 2019 r.-sesja letnia 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Powiat chojnicki Województwo pomorskie 

Liczba 
zdających 

Zdawalność  
w % 

Liczba 
zdających 

Zdawalność  
w % 

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 15 6,7 63 23,8 

A.18 Prowadzenie sprzedaży 56 89,3 454 92,3 

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 12 41,7 166 81,3 

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 18 72,2 131 68,7 

A.25 
Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych 

31 54,8 136 75 

A.27 
Organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowej 

1 0 34 47,1 
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A.30 
Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 

20 20 1 0 

A.31 
Zarządzanie środkami technicznymi 
podczas realizacji procesów 
transportowych 

114 57,9 570 76,7 

A.32 
Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych  

4 100 101 94,1 

A.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w 
organizacji 

24 70,8 154 96,8 

A.36  Prowadzenie rachunkowości 14 57,1 176 70,5 

A.54 
Przygotowanie materiałów graficznych do 
procesu drukowania 

12 58,3 36 80,6 

A.61 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy 

2 100 7 14,3 

A.68 
Obsługa klienta w jednostkach 
administracji 

2 100 29 96,6 

B.18 
Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich 

1 0 20 60 

B.21 
Montaż urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej  

19 89,5 63 76,2 

B.33 
Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych 

17 82,4 157 75,8 

E.03 
Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych  

1 0 37 89,2 

E.06 
Wykonywanie instalacji urządzeń 
elektronicznych 

8 100 201 96 

E.07 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

5 40 59 47,5 

E.08 
Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych 

15 93,3 177 86,4 

E.12 
Montaż, eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

10 30 24 41,7 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 
sieciami 

53 67,9 975 74,9 

E.14 
Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 

12 33,3 173 47,4 

E.18 
Eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

14 92,9 205 60 

E.19 
Projektowanie i programowanie urządzeń 
i systemów mechatronicznych  

4 50 56 50 

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 0 30 26,7 

E.24 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych  

1 0 76 21,1 

M.12 
Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

10 90 212 90,6 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

15 73,3 101 84,2 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających  10 80 44 84,1 

M.20 
Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

5 40 81 91,4 

M.44 
Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń  

3 100 49 69,4 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 13 61,5 214 77,6 
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R.05 
Zakładanie i prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

1 0 9 55,6 

R.16 
Organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej  

3 100 63 41,3 

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych  3 100 70 98,6 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 54 87 889 91 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 2 50 99 91,9 

T.12 
Obsługa w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie  

1 0 121 89,3 

T.13 
Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych  

6 0 111 53,2 

T.14 
Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych  

4 0 63 68,3 

T.15 
Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych  

1 0 256 49,2 

Z.19 

Sporządzanie i wytwarzanie produktów 
leczniczych oraz prowadzenie obrotu 
środkami farmaceutycznymi i materiałami 
medycznymi 

1 0 - - 

Źródło: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Opracowania_wynikow/2019/2019_08_30_wst_inf_EK1905.pdf 
 
 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

1. „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” 
Powiat Chojnicki wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy wychodząc naprzeciw 

potrzebom podniesienia poziomu rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli, zrealizował szereg działań, w ramach projektu unijnego pn.: „Szkoła 
Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”.  

Przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 5,5 
mln zł, w tym na zadania Powiatu Chojnickiego niespełna 3,6 mln zł. Okres realizacji projektu: wrzesień 
2016 r. – październik 2018 r. 

Wsparciem objęto ponad 2 tys. uczniów z 8 szkół publicznych Powiatu Chojnickiego na poziomie 
ponadgimnazjalnym, prowadzących kształcenie ogólne, tj.:  

o II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa w Chojnicach, 
o Zespół Szkół w Chojnicach,  
o Technikum nr 2 w Chojnicach,  
o Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach,  
o Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, 
o  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”  

w Chojnicach,  
o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach, 
o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.  

W celu poprawy jakości i efektywności oferty edukacyjnej wdrożono nową, innowacyjną formę 
nauczania i oceniania, jaką jest „metoda projektu”, opartą o nowoczesne technologie ICT, cechującą się 
wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Szczególny nacisk położono na to, by podstawa programowa 
realizowana była w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny, w formie dodatkowych zajęć.  

Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania w nauczaniu wymagało opracowania przez ekspertów 
WSG dedykowanego oprogramowania i stworzenia platformy edukacyjnej, gdzie dzięki zastosowanej 
technologii możliwy jest jednoczesny dostęp wielu użytkowników. Funkcjonalność tego narzędzia 
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pozwala m.in. na przekonwertowanie wypracowanych materiałów dydaktycznych na formę cyfrową, 
wykonywanie przez uczniów zadań projektowych, prowadzenie doświadczeń i eksperymentów, czy 
zbadanie poziomu kompetencji kluczowych. Platforma obsługiwana jest zarówno przez uczniów, jak  
i nauczycieli, za pomocą zakupionych w ramach projektu urządzeń mobilnych, tj. tabletów.  

W ramach projektu przeprowadzono w 2018 r. 12 338 godzin zajęć pozalekcyjnych, z takich 
przedmiotów jak: 

o matematyka, fizyka, chemia, biologia, języki obce, geografia (6 891 h), 
o ICT (542 h),  
o przygotowania do certyfikacji ECDL (205 h),  
o zajęcia laboratoryjne (2 083 h), 
o koła zainteresowań (2 617 h).  

Uzupełnieniem ww. lekcji było poznanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, umiejętności, 
predyspozycji zawodowych w trakcie zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego. Zorganizowano 
16 wyjazdów dla 693 uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas których uczniowie 
korzystali z urządzeń interaktywnych, a także uczestniczyli w pokazach planetarium 3D oraz zajęciach 
laboratoryjnych. Uczestnicy projektu mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie konkursów 
szkolnych i międzyszkolnych.  

Dzięki podjętym działaniom projektowym potencjał techniczny szkół powiększył się o nowe 
sprzęty i wyposażenie. W 2018 r. zakupiono sprzęty do pracowni środowiskowo – informatycznej, 
mechatronicznej, nauk o środowisku i robotyki, 46 szt. komputerów przenośnych wraz  
z oprogramowaniem, licencje na użytkowanie specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzania 
symulacji i eksperymentów oraz do wspomagania nauki matematyki, inne pomoce dydaktyczne typu 
szkielety człowieka i zwierząt. Na potrzeby prowadzenia zajęć metodą projektu, zmodernizowano sieć 
komputerową we wszystkich szkołach.  

Dla podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju 
uczniów, przeprowadzono kursy i studia podyplomowe o tematyce: „Praca metodą projektu 
edukacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej”, „Umiejętność korzystania z technologii chmury w szkole”, 
„Język angielski”, „Język niemiecki”, „Technologie informatyczne w nauczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych”, „Nowoczesne metody doskonalenia pracy nauczyciela”. Ponadto 
rodzice uczniów odbyli szkolenie w formie e-learningu z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, 
a także praktycznego wykorzystania technologii chmury.  

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego projektu „Szkoła Przyszłości” dostępnego pod 
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5V4ZRsF5TeQ&t=248s 
 W 2018 roku, w ramach projektu, wydatkowano ogółem 2 019 756,69 zł (wydatki Powiatu 
Chojnickiego – 854 599,97 zł, wydatki Szkół – 1 165 156,72 zł).  
 W ramach programu zakupiono m.in.:  
o sprzęt do pracowni środowiskowych (nauk o środowisku – 4 szt., mechatronicznej - 1 szt., 

informatycznej – 1 szt., robotyki – 2 szt.),  
o serwer wraz z systemem operacyjnym oraz zasilaczem awaryjnym UPS, 
o zakupiono 125 szt. licencji na użytkowanie specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzania 

symulacji i eksperymentów na rzecz szkół do realizacji zajęć edukacyjnych – MATLAB, 
o 128 szt. licencji na użytkowanie specjalistycznego oprogramowania do wspomagania nauki 

matematyki na rzecz szkół do realizacji zajęć edukacyjnych - CABRI,  
o 20 szt. fartuchów laboratoryjnych, 1 zestaw szkła laboratoryjnego, 100 szt. Szalki Petriego, 2 szt. 

palnika spirytusowego, 
o 7 szt. mikroskopów optycznych z kamerą USB i 1 szt. mikroskopu szkolnego,  
o 1 zestaw preparatów mikroskopowych,  
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o 6 szt. modelu szkieletu człowieka, 7 szt. modelu budowy anatomicznej człowieka, 4 szt. szkieletu 
gołębia, 2 szt. szkieletu królika, 2 szt. szkieletu żaby, 1 szt. szkieletu kota, 1 szt. szkieletu psa, 1 szt. 
szkieletu jaszczurki, 1 szt. szkieletu ryby, 

o 46 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem,  
o 1 zestaw odczynników laboratoryjnych,  
o zorganizowano 16 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (transport, wyżywienie, 

bilety wstępu) dla 693 uczniów,  
o dokonano opłaty za egzamin zewnętrzny w ramach zajęć pozalekcyjnych z ECDL dla 30 uczniów – 

2 940,00 zł.   
 

2. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” 
       W roku szkolnym 2018/2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, 
Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowano projekt pozakonkursowy pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat 
chojnicki”. 
   Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym  
z terenu Powiatu Chojnickiego, odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień 
i adekwatne formy pomocy. Wartość projektu wynosi 566 853,38 zł, w tym dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na poziomie 95% - 538 510,71 zł. 

W ramach projektu realizowane były m.in. takie działania jak zajęcia pozalekcyjne  
z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty 
rozwijające kreatywność. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach akademickich, obozach naukowych 
oraz otrzymali stypendium. Poniższe tabele przedstawiają liczbę godzin zrealizowanych w ramach 
poszczególnych zajęć oraz liczbę uczniów, którzy uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie 
do wymienionych uczelni. 

 

Tabela 23. Realizacja form wsparcia  

Zajęcia pozalekcyjne / warsztaty rozwijające kreatywność 

przedmiot liczba godzin 

Matematyka 86 

Fizyka 86 

Informatyka 101 

Biologia 86 

Chemia 86 

Kompetencje społeczne 54 

Warsztaty rozwijające kreatywność 18 
 

Wyjazdy poza LCNK (uzupełniające formy wsparcia, spotkania akademickie,  
wydarzenia rozwijające kompetencje społeczne) 

data miejsce liczba uczniów 

17.11.2018 r. Politechnika Gdańska 10 

01.12.2019 r. Uniwersytet Gdański 1 (indywidualny wyjazd) 

27.04.2019 r. Uniwersytet Gdański 8 

07.06.2019 r. Politechnika Gdańska 3 (indywidualny wyjazd) 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu  
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W czerwcu 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w roku szkolnym 

2018/2019 oraz wręczono i wypłacono stypendia 65 uczniom. 
 
3. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” 

       Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji 
zawodowej obejmuje uczniów i nauczycieli Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych  
w Chojnicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach. 
  Celem projektu jest wsparcie i dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb 
gospodarki w 3 branżach: 

o Zdrowie i srebrna gospodarka, 
o ICT i elektronika, 
o Transport, logistyka i motoryzacja. 

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogli podnieść poziom kwalifikacji zawodowych 
poprzez udział w: 

o dodatkowych stażach i praktykach zawodowych realizowanych u pracodawców na 
stanowiskach: mechanik pojazdów samochodowych, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy 
oraz pomocnik w dziale produkcji. 

      Wydatki projektu obejmujące staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców: 

− wynagrodzenie uczniów w formie stypendium (38 uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach) – 19 000,00 
zł), 

− wynagrodzenie uczniów w formie stypendium (19 uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach) – 9 220,00 zł, 

− wynagrodzenie uczniów w formie stypendium (51 uczniów Medyczno-Społecznego Zespołu 
Szkół Policealnych w Chojnicach) – 25 500,00 zł, 

− wynagrodzenie opiekunów stażystów – 16 308,76 zł, 

− szkolenie BHP, zakup odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji 
materiałów i narzędzi – 131 935,85 zł, 

− refundacja kosztów dojazdu uczniów realizujących staż – 19 431,30 zł; 
o dodatkowych zajęciach z języków obcych zawodowych (wynagrodzenie za prowadzenie zajęć) – 

1 669,47 zł,  
o warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 6 836,23 zł, 
o kursach, zajęciach specjalistycznych: 

− zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia opiekunów  
w usprawnianiu psycho - fizycznym pacjentów z chorobami neurologicznymi dla uczniów  
z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 1 600,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktora sportu osób niepełnosprawnych i starszych 
dla uczniów z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 9 100,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu gorącymi kamieniami dla uczniów Medyczno-
Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 2 800,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu balijskiego dla uczniów z Medyczno-
Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach - 7 600,00 zł, 
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− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu technik terapii zajęciowej w zakresie umiejętności 
rzeźby i płaskorzeźby dla uczniów z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych  
w Chojnicach – 500,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu technik terapii zajęciowej w zakresie umiejętności 
lepienia w glinie dla uczniów Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach - 
525,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów spawania dla uczniów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach - 
28 000,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - projekt. CAD: AutoCAD z wykorzystaniem 
oprogramowania AutoCAD dla branży mechanicznej wraz z przygotowaniem do egzaminu 
międzynarodowego - certyfikat CSWA dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnicach – 21 600,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania 
AutoCAD: dla branży elektryczno-elektronicznej wraz z przygotowaniem do egzaminu 
międzynarodowego - certyfikat CSWA dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnicach - 10 800,00 zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych 
numerycznie (CNC) dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach - 14 400,00 
zł, 

− zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych - 80 godz. 
dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf 
Pomorski" w Chojnicach – 7 600,00 zł, 

− kurs prawa jazdy kategorii „B” dla uczniów ZSP nr 2 w Chojnicach – 25 200,00 zł. 
W celu realizacji szkoleń zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu technik 
terapii zajęciowej w zakresie umiejętności lepienia w glinie, rzeźby i płaskorzeźby, szydełkowania, haftu 
dla uczniów z Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach - 2 103,87 zł. 

      W ramach projektu w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono formy wsparcia dla 
nauczycieli:  

o Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach: kurs doskonalący z zakresu 
psychologii i skutecznej komunikacji, kurs z zakresu technik terapii zajęciowej - scrapbooking, 
haft, szydełkowanie i frywolitki oraz florystyka i bukieciarstwo, kurs z zakresu procedur żywienia 
do i pozajelitowego, kurs profesjonalnego opiekuna, szkolenie doskonalące  dla higienistki 
stomatologicznej – 21 368,00 zł; 

o Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach - warsztaty doskonalące umiejętności 
praktyczne w zakresie programowania obrabiarek CNC (2 250,00 zł), warsztaty doskonalące 
umiejętności praktyczne w zakresie projektowania AutoCAD (2 700,00 zł), szkolenie z zakresu 
„Systemy Common Rail” (4 800,00 zł). 

 W roku szkolnym 2018/2019 wdrożenie, utrzymanie i obsługa platformy internetowej wyniosła 
2 880,00 zł, natomiast wynagrodzenie Powiatowego Konsultanta – 13 200,00 zł. 
 
4. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez 

budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem 
wyposażenia 

              Głównym celem projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - 
rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 
obiektów wraz z zakupem wyposażenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 04. Kształcenie 
zawodowe, Działania 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych jest rozszerzenie 
oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez rozwój infrastruktury 4 
obiektów placówek szkolnictwa zawodowego oraz zakup wyposażenia dla 16 pracowni przedmiotów 
zawodowych, prowadzący do ukształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom gospodarki i rynku pracy.   
  W roku szkolnym 2018/2019, w ramach realizacji projektu, zakończona została budowa 
budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka 5a 
w Chojnicach. Koszt jego budowy wyniósł 1 012 588,38 zł. Zakupione zostało także kolejne wyposażenie 
do pracowni zawodowych w ZSP nr 1 w Chojnicach, MSZSP w Chojnicach oraz CKZiU w Chojnicach,  
m. in. sprzęt stomatologiczny, sprzęt medyczny, laptopy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie do 
symulacji, urządzenie peryferyjne, wyposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych, 
wyposażenie laboratorium masażu i odnowy biologicznej, wyposażenie laboratorium edukacji 
zdrowotnej i ratownictwa, wyposażenie pracowni opiekuńczej, meble i makiety szkolne. Koszt 
zakupionego wyposażenia w roku szkolnym 2018/2019 to 2 593 665,18 zł. 
 
 
Tabela 24. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Chojnickiego dot. przedmiotowego zakresu 

UCHWAŁY PODJĘTE W 2019 R. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot 
Informacja  

o wykonaniu 

1. 

Uchwała nr IV/45/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w 
sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w 
Chojnicach, 

zrealizowano 

2. 
Uchwała nr V/51/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r. w 
sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa 
Patrona Rzemieślników w Chojnicach, 

zrealizowano 

3. 
Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r. w 
sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach, 

zrealizowano 

4. 
Uchwała nr V/53/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r. w 
sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, 

zrealizowano 

5. 
Uchwała nr VII/84/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych na obszarze Powiatu Chojnickiego, 

zrealizowano 

6. 

Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie dostosowania nazwy Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla 
Młodzieży w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, funkcjonującej w Medyczno-
Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach, 

zrealizowano 

7. 
Uchwała nr VI/65/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych na obszarze Powiatu Chojnickiego 

zrealizowano 

8. 

Uchwała nr VI/63/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie dostosowania nazwy Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, funkcjonującej w Medyczno-
Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach, 

zrealizowano 

9. 

Uchwała nr VI/67/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywującego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

zrealizowano 

10. Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zrealizowano 
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zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

11. 
Uchwała nr VII/83/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 
sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach, 

zrealizowano 

12. 

Uchwała nr VII/82/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 
sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w 
Chojnicach, 

zrealizowano 

13. 

Uchwała nr IX/101/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-
pedagogicznej), zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Chojnicki, a także określenia zasad zaliczania godzin do poszczególnych 
zajęć w formie zaocznej, 

zrealizowano 

14. 

Uchwała nr IX/102/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach w czteroletnie II 
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, 

zrealizowano 

15. 

Uchwała nr IX/103/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół w Chojnicach, 

zrealizowano 

16. 

Uchwała nr IX/104/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
im. Stefana Bieszka w Chojnicach w pięcioletnie Technikum im. Stefana Bieszka w 
Chojnicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chojnicach, 

zrealizowano 

17. 
Uchwała nr IX/105/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
nr 1 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Chojnicach, 

zrealizowano 

18. 
Uchwała nr IX/106/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
nr 2 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Chojnicach, 

zrealizowano 

19. 

Uchwała nr IX/107/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach w pięcioletnie Technikum 
nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach 

zrealizowano 

20. 

Uchwała nr IX/108/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
nr 4 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Chojnicach, wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach, 

zrealizowano 

21. 

Uchwała nr IX/111/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Kaszubskiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Brusach w czteroletnie Kaszubskie Liceum 
Ogólnokształcące w Brusach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brusach, 

zrealizowano 

22. 
Uchwała nr IX/110/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brusach w czteroletnie Liceum 

zrealizowano 
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Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach wchodzące w skład Zespołu Szkół w 
Brusach, 

23. 

Uchwała nr IX/112/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, 

zrealizowano 

24. 

Uchwała nr IX/113/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 
im. Augustyna Szpręgi w Malachinie w pięcioletnie Technikum im. Augustyna 
Szpręgi w Malachinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Malachinie, 

zrealizowano 

25. 

Uchwała nr IX/109/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chojnicach w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chojnicach, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, 

zrealizowano 

26. 

Uchwała nr IX/114/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Chojnicach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach, 
wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Chojnicach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chojnicach, 

zrealizowano 

27. 
Uchwała nr IX/115/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 września w sprawie 
dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Chojnicach wchodzącej w 
skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, 

zrealizowano 

28. 
Uchwała nr XI/140/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia w sprawie 
zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Chojnicach w 
Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach, 

zrealizowano 

29. 
Uchwała nr XI/141/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w 
Chojnicach w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, 

zrealizowano 

30. 
Uchwała nr XI/142/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w 
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Czersku 
w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku, 

zrealizowano 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu 

 

Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe 

           Działalność Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach (zwanego dalej: CEW)  
w 2019 r. opierała się na realizacji następujących zadań: 
1. Realizacja spotkań przedsiębiorców ze specjalistami z dziedziny zarządzania oraz podatków w formie 

śniadań biznesowych. W tej formule odbyły się warsztaty m.in. we współpracy z Urzędem 
Skarbowym w Chojnicach: 
o 05.02.2019 r. i 06.02.2019 r.– zmiany w podatkach, 
o 06.03.2019 r. i 07.03.2019 r.– wykorzystanie narzędzia Twój e-PIT do rozliczeń podatku 

dochodowego, 
o 16.10.2019 r. – zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. 

2. W lutym 2019 roku w CEW rozpoczął działanie klub „Kobieta i Pieniądze”. Jest to ogólnopolska 
organizacja edukacji finansowej dla kobiet. Celem działania klubów jest wsparcie kobiet w zakresie 
edukacji finansowej poprzez prowadzenie ogólnopolskiej sieci klubów edukacyjnych, wydawnictwo, 
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produkty cyfrowe, szkolenia stacjonarne i online, artykuły oraz konsultacje. W ramach chojnickiego 
klubu odbyło się 12 spotkań z zakresu edukacji finansowej. 

3. W 2019 roku w CEW odbyło się szereg spotkań i konferencji m.in.:  
o Konferencja „Kormorany-Wyzwanie Czasu” (01.04.2019 r.), której inicjatorem był wicestarosta 

Mariusz Paluch. Wśród prelegentów pojawili się między innymi dr Szymon Bzoma prezes Grupy 
Badawczej Ptaków Wodnych KULING, ornitolog i ichtiolog czy Piotr Traczuk z Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie; 

o Seminarium antysmogowe (16.04.2019 r.) z udziałem Marcina Popkiewicza, fizyka jądrowego, 
specjalisty i autora artykułów z dziedzin związanych ze zmianami klimatycznymi i zasobami 
energii;  

o Narada „W poszukiwaniu produktu promującego powiat chojnicki” (07.05.2019 r.), w czasie 
której dyskutowano nad wyborem produktu regionalnego promującego powiat chojnicki.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska turystycznego, kulturalnego, osoby 
zajmujące się promocją oraz przedsiębiorcy; 

o Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna (23.09.2019 r.) zorganizowana przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego oraz przewodniczącego Pomorskiej Rady Oświatowej, której celem 
było określenie kierunków rozwoju edukacji na Pomorzu oraz sformułowanie postulatów do 
władz centralnych, odpowiadających za politykę oświatową państwa. Uczestniczyli  w niej 
przedstawiciele środowisk edukacyjnych z poszczególnych gmin oraz sąsiednich powiatów; 

o Spotkanie dotyczące polityki senioralnej (29.11.2019 r.), zorganizowane na zaproszenie Powiatu 
Chojnickiego i Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, w którym brała udział m.in. Barbara Bałka 
– Pełnomocnik Marszałka woj. pomorskiego ds. polityki senioralnej;  

o Szkolenia dla nauczycieli, w tym m.in. „Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole” 
(24.10.2019 r., Fundacja Parasol), „Z klasą na starcie. Budowanie zespołu z wykorzystaniem 
ciekawych technik twórczego myślenia”, „Tańce i zabawy z instrumentami" (23.11.2019 r., 
Ośrodek Twórczej Edukacji Kilimandżaro); 

4. Od czerwca 2019 r. w CEW działa punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza Unii 
Europejskiej. Cudzoziemcy mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. doradztwa i pomocy 
integracyjnej. Udziela on profesjonalnej i rzetelnej pomocy oraz doradztwa m.in. w kwestiach 
legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych i rynku pracy, 
doradztwa i pomocy integracyjnej, socjalnej, tłumaczeń, opieki zdrowotnej, poradnictwa  
i konsultacji psychologicznych, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin. W ramach działania punktu 
cudzoziemcy mają też możliwość skorzystania z usług tłumacza, psychologa i opiekunki dziecięcej. 
Projekt „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 
2018 - 2020” jest realizowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Azylu Migracji 
i Integracji. Wykonawcą projektu jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

5. Przez cały rok realizowane były szkolenia w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich 
pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 
05.05. Kształcenie ustawiczne. W projekcie realizowane są szkolenia dla osób pracujących, 
zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii 
społecznej. Szkolenia są dla uczestników bezpłatne. W roku 2019, w ramach projektu realizowanego 
przez CEW, odbyły się następujące kursy zawodowe/szkolenia: 
o Język angielski TELC na poziomie A1 i B1,  
o Kurs z zakresu podstaw rachunkowości, 
o Kurs rachunkowość zaawansowana i podatkowa, 
o Kurs prawa jazdy kat A,   
o Prawo jazdy kat. B, 
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o Prawo jazdy kat. C, 
o Prawo jazdy kat. C+E, 
o Kurs nadający uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, 
o Kurs z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługi klienta, 
o Kurs grafiki komputerowej. 

       Łącznie w projekcie w roku 2019 wzięło udział 141 pracowników z 98 przedsiębiorstw. 
6. W ramach działania Inkubatora Technologicznego, Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe  

w Chojnicach udzieliło przedsiębiorcom w roku 2019 pomoc publiczną o wartości blisko 570 tys. zł. 
Inkubator Technologiczny CEW ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności firm 
subregionu południowego województwa pomorskiego. Oferuje wsparcie organizacyjne i doradcze 
dla firm, a także miejsce w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
30a, które dla nowopowstających oraz innowacyjnych firm oferowane są na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe. W roku 2019 w ramach Inkubatora Technologicznego CEW działalność 
podjęły nowe firmy: 
o AKA3DEMIA Mikołaj Jagodziński, oferująca warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu 

programowania i druku w technologii 3D. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się 
projektowania 3D, tworzenia modeli w odpowiednim pliku graficznym oraz tego, jak 
zaplanować i przeprowadzić proces wydruku w technologii 3D. Obiekty  tworzono w takich 
programach jak: Tinkercad, Fusion 360, czy Blender, a najmłodsi - w grze Minecraft, 

o IQ Robert Augustyn, oferujący kursy języka polskiego dla obcokrajowców, 
o AL EDUKACJA Lena Andrzejewska prowadziła w roku 2019 szkolenia informatyczne i językowe 

dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw,  
o Royal House Brand Bartłomiej Nowak jest pracownią projektową zajmującą się kreowaniem 

prywatnych marek produktowych [Private label] oraz materiałów wspomagających sprzedaż: 
opracowywanie koncepcji katalogów, identyfikacji wizualnych, projektów kampanii, tworzenie 
komunikacji wizualnych, stoisk targowych, 

o Kilimandżaro.edu Marcin Szopiński, realizujący zajęcia aktywności twórczej dla dzieci  
i młodzieży. Wśród aktywności prowadzonych przez Kilimandżaro jest m.in. Odyseja Umysłu, 
program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską 
edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej, 

o Instytut Edukacji i Innowacji – prowadzący edukację w formach zdalnych na własnej platformie 
edukacyjnej, w tym m.in. studia, kursy, także językowe i webinaria. Instytut realizuje kursy 
przygotowane we współpracy z wieloma renomowanymi uczelniami wyższymi z Europy i całego 
świata. W ramach projektu realizowanego w CEW, Instytut przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii IT tworzy wielopłaszczyznową socjoprzestrzeń edukacyjno-kulturową. 

7. Od 2018 roku Eksperymentarium w Chojnicach prowadzi warsztaty tematyczne z okazji tzw. Świąt 
Nietypowych. W 2019 roku warsztaty tematyczne odbyły się m.in. z okazji: 
o Dnia Dinozaura (26.02.2019 r.), podczas którego odbyły się warsztaty archeologiczne, 

uczestnicy mogli stworzyć i „ożywić” własnoręcznie stworzone modele dinozaurów, 
wykorzystując wiedzę o złudzeniach optycznych, 

o Międzynarodowego Dnia Wody (22.03.2019 r.), który obfitował w Eksperymentarium w wodne 
eksperymenty, w zabawny sposób uczące racjonalnego gospodarowania wodą, 

o Dnia Tęczy (03.04.2019 r.),  
o Dnia Nicoli Tesli (10.07.2019 r.), który stał się w Eksperymentarium Świętem Wynalazków. 

Udział w zajęciach tematycznych to koszt 15 zł/os. Oprócz wspomnianych wydarzeń, do stałej oferty 
Eksperymentarium, włączono w 2019 roku nowe tematy zajęć edukacyjnych: „Dzielni Ratownicy”- 
zajęcia promujące bezpieczne zachowania oraz uczące zachowania w przypadku niezbędnej pomocy, 
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zajęcia „Nitką malowane” rozwijające zdolności manualne oraz uczące cierpliwości, zajęcia fizyczno – 
magiczne przybliżające dzieciom fizykę w przystępny sposób, warsztaty Origami, czyli sztuki składania 
papieru oraz „Warsztaty kreatywne” rozwijające nie tylko wyobraźnię, ale i zdolności manualne dzieci. 
8. W dniu 17 maja 2019 roku w Eksperymentarium, już po raz czwarty odbyła się inscenizacja z okazji 

Europejskiej Nocy Muzeów. Tematem przewodnim były bajki i legendy kaszubskie. 
9. Z okazji czwartej rocznicy otwarcia Eksperymentarium, w dniu 6 czerwca 2019 r. odbyły się Słodkie 

urodziny. Podczas zajęć dzieci miały okazję własnoręcznie dekorować ciastka i tworzyć niezwykłe 
konstrukcje ze słodkości.   

10. Nowością, wprowadzoną w ramach działania Eksperymentarium w 2019 roku, są „Żywe lekcje 
przyrody”. Do poprowadzenia takich lekcji zapraszani są przyrodnicy, pasjonaci, którzy chętnie 
dzielą się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą. Główną atrakcją żywych lekcji przyrody są zwierzęta. 
W roku 2019 odbyły się trzy żywe lekcje przyrody, z ptakami drapieżnymi (12 i 13 czerwca) oraz  
z egzotycznymi gadami, płazami i pajęczakami (8 listopada). Podczas tych 3 dni Eksperymentarium  
odwiedziło ponad 300 osób. Była to dla dzieci niecodzienna okazja spotkać się oko w oko ze 
zwierzętami, których na co dzień nie można zobaczyć i dowiedzieć się kilku ciekawostek o ich życiu. 

11. W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w dniu 21 listopada 2019 roku,  
w ramach Eksperymentarium zorganizowano Przedsiębiorczą Grę Terenową. Odbyła się ona dzięki 
wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu Miasta Chojnice, Urzędu Skarbowego oraz Banku 
Santander Partner. Klasy uczestniczące w zajęciach odwiedzały poszczególne instytucje, dowiadując 
się, jakie są zasady ich działania i jak należy załatwić sprawę w danym urzędzie. Dzieci miały 
możliwość na własne oczy przekonać się, co trzeba zrobić aby założyć własną firmę. Przy okazji 
zapoznały się z podstawowymi pojęciami związanymi z zarejestrowaniem firmy, jak NIP i REGON 
oraz jak założyć konto w banku. Dla wielu dzieci była to pierwsza wizyta w takich instytucjach, która 
miała je również oswoić z urzędowymi procedurami. 

12. Tradycyjnie 6 grudnia 2019 r. we współpracy ze sponsorami przygotowano Mikołajki. Dzieci  
w ramach zajęć musiały pomóc Mikołajowi poszukać elementy jego stroju, które znalazły się na 
wystawie. Na sam koniec Mikołaj przyszedł odebrać swoje rekwizyty i wręczył dzieciom po 
upominku. 

13. W grudniu 2019 roku Eksperymentarium dołączyło do akcji charytatywnej „Misie Ratownisie”,  
w ramach której zbierane były pluszowe zabawki, które trafiły do służb ratowniczych - straży 
pożarnych i karetek pogotowia, by towarzyszyły poszkodowanym w wypadkach dzieciom. 

14. Eksperymentarium w Chojnicach w roku 2019 odnotowało 26% wzrost odwiedzin w porównaniu do 
roku 2018, osiągając ponad 5 000 odwiedzin. W ramach wystawy odbyło się 99 imprez 
urodzinowych dla dzieci. Najwięcej osób odwiedziło wystawę przy okazji warsztatów realizowanych 
w trakcie ferii zimowych, a także warsztatów wakacyjnych. Statystyki odwiedzin w poszczególnych 
miesiącach obrazuje tabela 25. 
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                  W 2019 r. w zakresie działalności Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach Rada 
Powiatu Chojnickiego podjęła następujące uchwały:  

o Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31.01.2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe  
w Chojnicach” i nadania jej statutu,  

o Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia  31.01.2019 r. w sprawie powołania 
Rady Programowej „Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach” w składzie: 

− Mariusz Paluch – członek Zarządu Powiatu Chojnickiego, 

− Bożena Stępień – przedstawiciel Rady Powiatu Chojnickiego, 

− Witold Fryca – przedstawiciel Samorządu Gospodarczego,  

− Janusz Gierszewski – przedstawiciel uczelni wyższych działających na terenie powiatu 
chojnickiego, 

−  Wioleta Ciepluch Trojanek – przedstawiciel uczelni wyższych działających na terenie 
powiatu chojnickiego, 

−  Teresa Martyniuk – przedstawiciel uczelni wyższych działających na terenie powiatu 
chojnickiego,  

− Józef Kołak – przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu 
chojnickiego. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach (zwana dalej: PPP) jest placówką 
pomocową, która udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży (do ukończenia 25 roku życia) 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej) 
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły  
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Tabela 25. Liczba odwiedzających Eksperymentarium 

Miesiąc 
Liczba 

odwiedzających 

Styczeń 226 

Luty 363 

Marzec 240 

Kwiecień 188 

Maj 701 

Czerwiec 570 

Lipiec 769 

Sierpień 537 

Wrzesień 422 

Październik 282 

Listopad 561 

Grudzień 202 

RAZEM 5061 

Źródło: Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach  
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Terenem działania PPP pozostaje miasto i gmina Chojnice, miasto/gmina Brusy, miasto/gmina 
Czersk i  gmina Konarzyny. Korzystanie z usług PPP jest dobrowolne i bezpłatne.  

W roku szkolnym 2018/19 w rejonie PPP pozostawało 101 placówek, do których uczęszczało ok. 
19 tys. dzieci i młodzieży.  Ogółem założono 2 037  kart indywidualnych klientów co oznacza, że rośnie ilość 
przyjmowanych klientów. Najmłodsi niepełnosprawni lub zagrożeni niepełnosprawnością, w uzasadnionych 
przypadkach otrzymują opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie których  
udzielana jest pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności na czas, do podjęcia nauki w szkole.  
Pomoc ta świadczona jest przez specjalistów przy zespołach szkół specjalnych w Chojnicach i Czersku.  
Wzrasta zapotrzebowanie szczególnie na indywidualną pomoc w formie terapii/psychoterapii  
i konsultacji.  

 Kadra pedagogiczna PPP (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) pozostaje  
w stałym kontakcie z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez 
udział w  doskonaleniu zawodowym ważnym z punktu widzenia potrzeb  klientów. Tworzy ofertę pracy 
na rzecz środowiska, co roku uwzględniającą potrzeby podległych szkół/przedszkoli. 

  Do ciekawszych inicjatyw zrealizowanych w roku 2019 należą: 
o „Krótko o wybiórczości pokarmowej - podstawy” - spotkania dla rodziców i specjalistów, na 

temat wybiórczości pokarmowej u dzieci w wieku od 2 do 5 roku życia;  
o w ramach akcji Dni Bezpiecznego Internetu  - w tym roku pod hasłem „Działajmy razem" 

wystąpienie psychologa dotyczące hejtu i mowy nienawiści w kontekście realizowanych przez 
Poradnię działań; 

o w ramach sieci współpracy  pedagogów szkolnych odbyły się spotkania z liczną grupą 
powiatowych pedagogów, psychologów, nauczycieli w tematach :  „Odpowiedzialność prawna 
osób nieletnich w świetle obowiązujących przepisów”, „Nasze dzieci złapane w sieci. Internet 
tak czy nie?”, „Profilaktyka samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży  
w środowisku szkolnym”;  

o  od 20 lat w okresie Ferii zimowych PPP ogranicza ilość diagnoz na rzecz bezpośrednich 
kontaktów z małym klientem, zachęca do współpracy rodziców podczas pracy nad autorską gra 
planszową; 

o jak co roku PPP włączyła się do NIEBIESKIEJ akcji integrowania się z osobami z diagnozą autyzmu; 
o Cyfrowa majówka  minęła pod hasłem: Dziś jestem przewodnikiem po Małej Ojczyźnie. 

Uczestnicy akcji podjęli się zadania zaprogramowania trasy po najbliższej okolicy; 
o CBT- czemu nie?   Cykl szkoleń  dla specjalistów  w tematach:  „Podstawy terapii poznawczo-

behawioralnej w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą”,  „To tylko lęk - Terapia poznawczo-
behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”; 

o  w ramach spotkań sieci doradców zawodowych  w powiecie chojnickim odbywały się spotkania   
omawiające tematy zarówno zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach 
ponadpodstawowych, jak i podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego w szkołach 
ponadpodstawowych;  

o w  PPP Chojnice odbyło się spotkanie samokształceniowe dyrektorów Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych, które było kolejną okazją do wymiany doświadczeń, zacieśniania współpracy, 
ale też promocji naszego regionu; 

o w PPP prężnie działa grupa chojnickiego koła miłośników kostki Rubika; 
o PPP była jest zaangażowana w realizację projektu Zdolni z Pomorza.  
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3.Promocja i ochrona zdrowia  
Zakres działania i zadania powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 920). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji  
i ochrony zdrowia. 
  Szczegółowy zakres kompetencji powiatu w obszarze ochrony zdrowia określają także inne 
ustawy odnoszące się m.in. do takich zagadnień jak: przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, 
zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej. Zadania 
powiatu w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na:  

o wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich),  

o pozostałe zadania.  
W 2019 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia, obowiązywały następujące uchwały Rady Powiatu 
Chojnickiego:  
 
Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania 
Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
 W związku z upływem 4 letniej kadencji Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach zaistniała konieczność odwołania starej rady i powołania nowej. 
 
Uchwała nr IV/41/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 
Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
 Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. - Dz. U.  
z 2020 r. poz. 295 ze zm.) Radę Społeczną powołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie, podmiot 
tworzący. Konieczność podjęcia uchwały wymknęła z powodu upływu  kadencji dotychczasowej Rady 
Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 
W skład rady weszli:  

o Marek Szczepański – przewodniczący, 
o Sebastian Irzykowski - członek – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, 
o Józef Skiba - członek – przedstawiciel miasta Chojnice, 
o Piotr Stanke - członek – przedstawiciel gminy Chojnice, 
o Przemysław Biesek-Talewski - członek – przedstawiciel gminy Czersk, 
o Barbara Rydygier - członek – przedstawiciel gminy Konarzyny, 
o Mariola Rodzeń - członek – przedstawiciel gminy Brusy, 
o Stanisław Skaja – członek, 
o Mateusz Łangowski – członek. 

 
Uchwała nr V/54/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21.03.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 
IV/41/2019 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu 
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
W uchwale nr IV/41/2019 Rady Powiatu Chojnickiego nie wskazano daty i godziny pierwszego 
posiedzenia nowo wybranej Rady Społecznej Szpitala, w związku z powyższym niezbędne było podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 
 
Uchwała nr V/55/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia 
do instytucji odpowiedzialnych za wzrost wyceny świadczeń i procedur medycznych realizowanych  
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
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 W trosce o prawidłowe wykonywanie zadań publicznych, polegających na ochronie zdrowia 
przez Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Rada Powiatu Chojnickiego wystąpiła do 
instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej o podjęcie działań 
zmierzających do dokonania wzrostu wyceny świadczeń i procedur medycznych. 
Apel został skierowany do: 

o Ministra Zdrowia, 
o Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, 
o Związku Powiatów Polskich. 

 
Uchwała nr VII/74/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach 
 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (t. j. - Dz. U z 2019 r. poz. 351 ze zm.), przygotował sprawozdanie finansowe za 2018 
rok. Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr VII/74/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, zatwierdziła je. 
Sprawozdanie zostało przygotowane przez niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2018 rok. Strata z działalności za 2018 rok wyniosła 3 922 946,36 i była 
niższa niż 2017 roku o 467 494,95.  
 
Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach za rok 2018 
 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej przygotował raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej 
za 2018 rok. Rada Powiatu Chojnickiego, uchwałą nr VII/75/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, przyjęła  
go do wiadomości. W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie sprawozdania 
finansowego za 2018 rok, przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano sumarycznie 55 punktów, 
co stanowi 79% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności 
ekonomiczno - finansowej jednostki. Z przedstawionego raportu wynika, że szpital: 

o efektywnie gospodaruje posiadanymi aktywami obrotowymi, co gwarantuje wypłacalność 
jednostki, 

o umiejętnie wykorzystuje zewnętrzne źródła dla finansowania jednostki w celu zwiększenia 
efektywności działania. 

 
Uchwała nr VII/76/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, sporządził po raz trzeci program naprawczy, 
uwzględniając raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za 2018 rok. Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą VII/76/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez szpital program naprawczy. Działania naprawcze do 
realizacji: 

o zmniejszenie zużycia antybiotyków w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (2018 - 
2020); 

o zwiększenie świadomości personelu związanej z kosztami, jakie ponosi szpital w procesie 
leczenia (praca ciągła); 

o optymalizacja procedur medycznych realizowanych w szpitalu (praca ciągła); 
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o utworzenie nowego stanowiska diagnostycznego w poradni okulistycznej (2019); 
o zmiana techniki sterylizacji (2019 - 2020); 
o obniżenie wysokości zobowiązań publiczno - prawnych (2019); 
o uzyskanie wyższego kontraktu na oddział urologiczny (2018 - 2019); 
o zmiana oprogramowania w szpitalnym oddziale ratunkowym (2018 -2019 - w trakcie 

wdrażania); 
o uporządkowanie i usprawnienie procesów leczenia poprzez stosowanie standardów 

akredytacyjnych (2018 - 2020); 
o uzyskanie wyższego finansowania na Zespoły Ratownictwa Medycznego (2019 - 2020); 
o działania mające na celu podwyższenie finansowania świadczeń szpitalnych oraz pozostałych 

realizowanych w szpitalu (działania ciągłe). 

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej  
z apelem o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych  
w Polsce 
W trosce o prawidłowe wykonywanie zadań publicznych polegających na ochronie zdrowia i życia 
ludzkiego przez szpitale powiatowe w Polsce Rada Powiatu Chojnickiego wystąpiła z apelem o podjęcie 
działań zmierzających do poprawy sytuacji w/w szpitali. Apel został skierowany do: 

o Prezesa Rady Ministrów, 
o Ministra Zdrowia, 
o Wojewody Pomorskiego, 
o Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
Uchwała nr XI/143/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie nadania 
statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
Podjęcie uchwały wynikało z konieczności dostosowywania statutu Szpitala do aktualnych przepisów.  
 
Uchwała nr XI/144/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala 
Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach  
 W związku z tym, że dotychczasowy dyrektor szpitala przebywał na urlopie bezpłatnym, 
zaistniała konieczność zapewnienie ciągłości funkcjonowania podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą, a co za tym idzie, wyboru nowego dyrektora w drodze konkursu. Zgodnie z art. 49 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika i konkurs ten ogłasza podmiot 
tworzący. Do przeprowadzenia procedury konkursowej powoływana jest komisja konkursowa, której 
skład osobowy został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą. Kompetencję do powołania komisji konkursowej ma organ stanowiący 
podmiotu tworzącego.  W skład komisji weszli:  
1. Przedstawiciele podmiotu tworzącego: 

o Marek Szczepański - przewodniczący, 
o Mariusz Paluch - członek komisji, 
o Mateusz Łangowski - członek komisji, 
o Aleksandra Stasińska - członek komisji, 
o Wojciech Rolbiecki - członek komisji, 
o Zbigniew Osowski - członek komisji (lekarz). 
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2. Przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach: 
Stanisław Skaja - członek komisji. 

Zadaniem komisji konkursowej było przeprowadzenie postępowania konkursowego, a w szczególności 
opracowanie i przyjęcie regulamin konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie, rozpatrzenie 
zgłoszonych kandydatur i wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem. W wyniku 
przeprowadzonej procedury na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach wybrany został Pan Maciej Polasik.  
 
Uchwała nr XI/145/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego 
 Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. – Dz. U.  
z 2019 r. poz. 499 ze zm.), Rada Powiatu Chojnickiego, w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii wójtów  
i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego, określiła rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego w dni powszednie, soboty i niedziele oraz 
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy na 
terenie miasta Chojnice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.  
Ustalony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram ich dyżurów na terenie 
powiatu, stanowić ma zabezpieczenie potrzeb ludności poprzez zapewnienie im dostępności do 
świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 
W okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku w naszym powiecie pracę potwierdziło: 

o 21 aptek na terenie miasta Chojnice, 
o 3 apteki na terenie miasta Czersk, 
o 3 apteki na terenie miasta Brusy, 
o 3 punkty apteczne w Leśnie, Konarzynach i Rytlu. 

Jedna apteka w mieście Chojnice, przy Pl. Piastowskim, potwierdziła pracę w systemie 24 godzinnym  
i tym samym stanowi zabezpieczenie potrzeb ludności z powiatu chojnickiego poprzez zapewnienie im 
dostępności do świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Jedna 
z aptek na terenie Brus poza swoimi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny i w razie potrzeb wydaje 
leki.  

Do wykazu aptek w Chojnicach dopisano aptekę przy ul. Mickiewicza 39 oraz wykreślono 
aptekę przy ul. Sukienników 4, która zakończyła swoją działalność. W miejscowości Brusy wykreślono 
aptekę przy ul. Batorego 4B ze względu na zakończenie działalności. 
 
Program polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienie przeciw 
pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”  

Powiat Chojnicki w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
realizował Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienie przeciw pneumokokom dla osób 65+ 
z grupy ryzyka”. Celem programu było zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia 
pneumokokowe) poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród 
populacji objętej programem, tj.: 

o osób powyżej 65 lat,  
o zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego,  
o nie szczepionych przeciwko pneumokokom w przeszłości,  
o leczonych z powodu schorzeń układu oddechowego lub innych chorób, które stanowią 

wskazania do szczepienia. 
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Wartość realizacji programu na terenie Powiatu Chojnickiego to 60 000 zł, z czego 50% 
finansowane jest ze środków Powiatu Chojnickiego i 50% ze środków Województwa Pomorskiego.  
W ramach programu zostało zaszczepionych 200 osób. 
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4.Polityka prorodzinna 
 
„Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła 
rodzenia”  

W dniu 21 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr III/31/2018, wyraziła zgodę 
na kontynuację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu 
chojnickiego – szkoła rodzenia” w latach 2019 – 2021.  

Podobnie jak w poprzednim okresie konkurs na realizatora programu wygrał Szpital 
Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.  

Na realizację programu Powiat Chojnicki przeznaczył 97 600,00 zł (36 000 zł w 2019 roku, 43 200 
zł w 2020 roku i 43 200 zł w 2021 roku). Program kierowany jest do kobiet ciężarnych i ich rodzin  
z terenu powiatu chojnickiego, szczególnie dla kobiet przygotowujących się do pierwszego porodu.  

W okresie od marca do grudnia 2019 roku w zajęciach uczestniczyło 187 osób, w tym 147 kobiet 
w ciąży i 40 osób towarzyszących. Średnia wieku osób uczestniczących (kobiet ciężarnych) w zajęciach 
wyniosła 29. Osoby biorące udział w programie to osoby w wieku od 19 do 41 lat. 

Uczestnicy kursu pochodzili z następujących miejscowości: Będźmierowice, Brusy, Charzykowy, 
Chojnice, Chojniczki, Czersk, Czyczkowy, Gacnik, Główczewice, Jarcewo, Jeziorki, Klawkowo, Krojanty, 
Leśno, Lichnowy, Lipienice, Małe Gliśno, Melanówek, Mokre, Nieżychowice, Nieżywięć, Nowa Cerkiew, 
Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Objezierze, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Powałki, Rytel, Silno, 
Topole, Zielona Huta.  
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5.Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Transport zbiorowy 
  

Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się zadanie związane z rejestracją 
pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym urzędzie Wydział Komunikacji  
i Transportu, który oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania związane z wydawaniem 
międzynarodowych praw jazdy i licencjami na przewóz drogowy. 

Do przedmiotowego zadania, wynikającego z publicznego  transportu zbiorowego oraz 
krajowego transportu drogowego osób/rzeczy (zezwolenia, licencje, zaświadczenia), nie została 
opracowana żadna polityka, strategia czy program. Przedmiotowe zadania realizowane są w oparciu o:  

o ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. - Dz. U z 2019 r. poz. 
2475 ze zm.), 

o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. - Dz. U. z 2019 r.  poz. 2140 ze 
zm.),  

o ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) 
oraz na podstawie rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowych ustaw i na wytycznych organów 
właściwych do realizacji zadań transportowych takich jak ITD. 

Zadanie to jest również realizowane w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej takie jak: 
o z dnia 21 października 2009 r. (WE) NR 1071/2009, 
o z dnia 23 października 2007 r. (WE) NR 1370/2007, 
o z dnia 18 marca  2009 r. (UE) NR 2016/403 

oraz o pokrewne rozporządzenia unijne.  
Zadanie związane z publicznym transportem zbiorowym oraz krajowym transportem drogowym 

osób/rzeczy (zezwoleń, licencji i zaświadczeń) realizowane jest przez Wydział Komunikacji i Transportu. 
W roku 2019 z zakresu: 

o Publicznego transportu zbiorowego -  udzielono 1 nowe zezwolenie oraz 9 zmian już udzielonych 
zezwoleń przedsiębiorcom wykonywujących regularny przewozów osób oraz udzielono  
1 zezwolenia przedsiębiorcom wykonywującym regularny specjalny transport osób. 

o Krajowego transportu drogowego osób/rzeczy (zezwolenia, licencje, zaświadczenia) - dokonano 
83 zmiany w zezwoleniach/licencji osób-rzeczy. Udzielono/wygaszono 24 zezwoleń/licencji 
osób-rzeczy oraz dokonano 61 zmian w zaświadczeniach drogowych na potrzeby własne  
i udzielono 15 nowych zaświadczeń. 

W roku 2019 przeprowadzono 17 kontroli, na podstawie przepisów prawa, z udzielonych licencji, 
zezwoleń, zaświadczeń. 

W 2019 r. Rada Powiatu Chojnickiego podjęła następujące uchwały w zakresie omawianej 
dziedziny:  
 
Uchwała nr X/124/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14.11.2019 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chojnicki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Uchwała ta jest niezbędna do udzielania, zmiany zezwoleń  na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym przez tutejszy organ, gminy i województwa, zgodnie z ich 
kompetencjami. Tutejszy wydział przeprowadził również dwie kontrole w zakresie umieszczenia 
rozkładów jazdy, przez podmioty posiadające zezwolenie na regularne przewozy osób udzielone przez 
tutejszego Starostę, na losowo wybranych przystankach.  
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Uchwała nr IX/98/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia na rok 
2020 opłat za usuwanie z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub 
porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich 
parkowanie. 
W 2019 liczba: 

o pojazdów usuniętych z drogi i odebrana z parkingu przez właściciela wyniosła 82 sztuk,  
o pojazdów nie odebranych w terminie trzech miesięcy od dnia ich usunięcia z drogi  

i przekazanych do sądu celem orzeczenia przepadku na rzecz powiatu wyniosła 9 sztuk,  
o pojazdów oddanych na uprawnioną stację demontażu pojazdu po orzeczonym przepadku na 

rzecz powiatu wyniosła 18 sztuk. 
W tabeli 26 przedstawiono dane statyczne dotyczące prac Wydziału Komunikacji i Transportu.  
 
Tabela 26. Dane statystyczne dot. pracy Wydziału Komunikacji i Transportu 

 Rok 2018 Rok 2019 

Zaświadczenie na potrzeby własne udzielenie, zmiany, 
wykreślenie 

56 76 

Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego rzeczy, 
licencja na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób/rzeczy, licencje 7-9 osób i samochód 
osobowy udzielenie, zmiany, wykreślenie 

134 107 

Kontrola zaświadczeń, licencji, zezwoleń 54 17 

Stacje kontroli pojazdów 14 14 

Kontrola SKP 14 14 

Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu (bez 
wtórników) 

13 536 13 880 

Ilość wydanych decyzji o rejestracji czasowej pojazdu:   

na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1 ( z urzędu) 12 329 12 701 

na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2a (na wniosek 
właściciela)  

19 39 

na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2b (na wniosek 
właściciela) 

10 4 

na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2c (na wniosek 
właściciela) 

116 169 

na podstawie art. 74 ust. 3  0 4 

Rozp. MI § 13 ust. 5 3 11 

Rozp. MI § 13 ust. 6 27 2 

Wykonanie wtórnika tablic rej.  0 0 
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Ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 
(operacje/wyrejestrowanie) 

850 719 

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu 
(zgłoszenie sprzedaży) 

4 719 4 887 

Liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu 
pojazdu (żądanie potwierdzenia) 

3 597 4 413 

Liczba otrzymanych z innych starostw potwierdzeń 
danych pojazdu i właścicieli 

0 0 

Liczba wygenerowanych potwierdzeń danych pojazdu i 
właścicieli dla innych starostw 

3 696 4 428 

Ilość wydanych DR (wszystkich) 13 840 14 141 

Ilość wydanych KP dla pojazdu 7 152 7 028 

Ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 31.12.  92 653 96 914 

Ilość dokonanych zmian danych w DR dot. pojazdu i/lub 
właściciela: 

  

Modyfikacja danych w DR – aktualizacja  249 51 

Modyfikacja danych w DR – korekta 3 1 

Modyfikacja danych DR – przez zmianę  10 874 7 398 

Rejestracja warunkowa  0 1 

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu 

 

Drogi publiczne  
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612G Czersk – Łukowo w zakresie: rozbudowy nawierzchni 

jezdni, budowy utwardzonych poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+700 i od 0+700 do 
2+611,19 

Długość odcinka 2 611,19 mb 
Wartość inwestycji: 1 827 106,08 zł    
Środki własne Powiatu Chojnickiego:  934 106,08 zł 
Pomoc finansowa z Gminy Czersk 893 000,00 zł  
W ramach inwestycji zostały wykonane:  

o jezdnia o istniejącej nawierzchni gruntowej została poszerzona do 4 m szerokości o nawierzchni 
bitumicznej, 

o korekty geometryczne i wysokościowe pasa drogowego, 
o mijanki (poszerzenia drogi) o szerokości 1,5 m i długości 25 m, 
o utwardzone pobocza z mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie.  

Zdjęcia z realizacji inwestycji: 
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Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
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Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo 

 
Długość odcinka – 537,54 mb 
Wartość inwestycji: 1 900 990,12 zł 
Środki własne Powiatu Chojnickiego 508 488,12 zł  
Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 478 660,00 zł 
Fundusz Dróg Samorządowych  913 902,00 zł 
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w m. Klawkowo. Inwestycja 
obejmowała: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę chodników, budowę zjazdu 
oraz budowę wyniesionych skrzyżowań z drogami gminnymi. 
Teren przyległy do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalno – rolniczym. 
Szerokość nawierzchni asfaltowej wynosi 5,50 m. Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
kamiennej, betonu oraz gruntowe.  
Zakres robót obejmował:  

o roboty przygotowawcze,  
o roboty ziemne,  
o elementy ulic, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, 
o montaż prefabrykatów  typu „L”, 
o rozbiórka istniejących zjazdów, 
o wycinka drzew wraz z usunięciem karpin, 
o regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych na istniejącej infrastrukturze. 

Zdjęcia z realizacji inwestycji: 
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Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 
 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
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Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G w istniejących granicach pasa drogowego wraz  

z wykonaniem poboczy jezdni na terenie gminy Chojnice – odc. Nowe Ostrowite - Sławęcin  
 
Długość odcinka – 2 669,00 mb 
Wartość inwestycji: 2 018 714,93 zł  
Środki własne Powiatu Chojnickiego 1 009 357,47 zł   
Pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 009 357,47 zł   
Przedmiotem inwestycji był remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2645G wraz z utwardzeniem 
poboczy. Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku Nowe Ostrowite – Sławęcin w Gminie Chojnice.  
W ramach inwestycji zostało wykonane:  

o w miejscach dużego zniszczenia istniejącej nawierzchni bitumicznej została odtworzona cała 
konstrukcja nawierzchni drogi, 

o na całym odcinku przeznaczonym do remontu została wykonana nakładka bitumiczna, 
o na wjeździe do miejscowości Sławęcin został zastosowany element uspokojenia ruchu 

drogowego, 
o w terenie zabudowanym został wykonany chodnik po istniejącym śladzie z kostki betonowej, 
o na terenie miejscowości zostały wykonane nowe zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, poza 

miejscowością nawierzchnia zjazdów z warstw bitumicznych, 
o wykonano utwardzone pobocza z mieszanki optymalnej stabilizowanej mechanicznie. 

Zdjęcia z realizacji inwestycji: 
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4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku 

Lubnia granica powiatu chojnickiego – branża drogowa i sanitarna 
 
Długość odcinka - od km 1+578 do 5+226 
Wartość inwestycji: 7 273 840,25 zł brutto  
Środki własne Powiatu Chojnickiego: 3 257 285,25 zł 
Pomoc finansowa z Gminy Brusy: 450 000,00 zł 
Fundusz Dróg Samorządowych: 3 566 555,00 zł 
Zakres robót obejmował:  

o przebudowę drogi powiatowej nr 2410G, 2617G,  
o szerokość przekroju zamiejskiego o szerokości jezdni 5,5 m z obustronnym poboczem z kruszywa 

łamanego C90/3 o szerokości 1,0 m, 
o budowę ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie (kierunek Wiele), 
o poza terenem zabudowanym na odcinku od km 1+580 do km 5+226 odwodnienie 

przebudowywanej drogi polegające na odprowadzeniu wód opadowych do rowów, 
usytuowanych przeważnie po obu stronach jezdni, została zachowana istniejąca forma 
odwodnienia drogi, 

o umieszczenie na poboczu barier drogowych ochronnych w newralgicznych miejscach,  
o przebudowę istniejącego uzbrojenia. 

Zdjęcia z realizacji inwestycji: 
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5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od 

skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej 
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Wartość inwestycji: 5 510 326,11 zł brutto 
Środki własne Powiatu Chojnickiego: 2 832 928,75 zł + 120 002,00 zł (odszkodowania) 
Pomoc finansowa z Gminy Brusy 753 127,14 zł 
Środki z PROW: 1 804 268,22 zł 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg powiatowych na trasie Wiele-Lubnia wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą i obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2617G od skrzyżowania z DW 
235 w miejscowości Lubnia do ul. Szkolnej. 
W ramach zadania wykonano: 

o przebudowę drogi powiatowej nr 2617G  oraz skrzyżowań, 
o budowę nowej nawierzchni konstrukcji, 
o przebudowę i budowę chodników, 
o budowę ciągu pieszo-rowerowego, 
o budowę zatok autobusowych, 
o przebudowę odwodnienia drogi na obszarze zabudowanym poprzez budowę kanalizacji 

deszczowej wraz z odprowadzeniem do nowego zbiornika retencyjnego, 
o przebudowę lub utwardzenie istniejących zjazdów, 
o przebudowę oświetlenia, 
o przebudowę istniejącego uzbrojenia (wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć 

energetyczna, telekomunikacyjna), 
o korektę nienormatywnych spadków poprzecznych jezdni, 
o docelowego oznakowania drogi. 

Zdjęcia z inwestycji:  
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6. „Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu 

Chojnickiego w ramach Fundusz Solidarności Unii Europejskiej”   
 

Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2602G Zielona Chocina - Jonki - Zielona Huta na odc. 
Niepszczołąg - Zielona Huta w km od 7+350 do 8+050 - 0,7 km (dz. nr 265 obręb Zielona Huta) 
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Wartość inwestycji: 141 204,00 zł  
Środki własne Powiatu Chojnickiego: ------ 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: 141 204,00 zł  
Zakres robót obejmował:  

o wytyczenie trasy drogi,  
o profilowanie mechaniczne dróg gruntowych, 
o zagęszczenie profilu drogi walcem gumowym, 
o mechaniczną stabilizację grunto-cementem (zawartość cementu 6% na 1 m2)  gr. 15cm, 
o wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 – warstwa dolna – 

grubość po zagęszczeniu  10 cm, 
o ścinkę poboczy o grubości zmiennej z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km 

Główne parametry techniczne: szerokość nawierzchni: 4,0 m, spadki poprzeczne: 2%, jedno i/lub 
obustronne. 
 
7. „Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu 

Chojnickiego w ramach Fundusz Solidarności Unii Europejskiej”   

 
Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2643G Nowa Cerkiew - Silno na odc. Lotyń - Silno w km od 
4+300 do 6+600 - 2,3 km (dz. nr 146 obręb Silno, dz. nr 47/1 obręb Gockowice, dz. nr 339/3, 355, 273/1 
i 273/2 obręb Lotyń) 
Remont drogi gruntowej powiatowej nr 2627G Rytel, PKP - DK22 - (Raciąż) na odc. Od DK 22 - Suszek  
w km od 1+700 do 7+500 - 5,8 km (dz. nr 287/1, 37/2, 23/1, 286/1, 285/1 i 284/1 obręb Lutom) 
 
Wartość inwestycji: 1 101 401,66 zł  
Środki własne Powiatu Chojnickiego: ------ 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: 1 101 401,66 zł 
 
Zadanie 1. Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2643G Nowa Cerkiew - Silno na odc. Lotyń - Silno  
w km od 4+300 do 6+600 - 2,3 km (dz. nr 146 obręb Silno, dz. nr 47/1 obręb Gockowice, dz. nr 339/3, 
355, 273/1 i 273/2 obręb Lotyń) 
Zakres robót obejmował:  

o wytyczenie trasy drogi, 
o profilowanie mechaniczne dróg gruntowych, 
o zagęszczenie profilu drogi walcem gumowym, 
o mechaniczną stabilizacji grunto-cementem (zawartość cementu 6% na 1 m2)  gr. 15cm,  
o wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 – warstwa dolna – 

grubość po zagęszczeniu 10 cm, 
o oczyszczenie i renowację przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni o grubości 30cm  

z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem poboczy gruntowych, wraz z odwiezieniem nadmiaru 
urobku do 10 km. 

Główne parametry techniczne: szerokość nawierzchni:4,0 m, spadki poprzeczne: 2%, jedno i/lub 
obustronne. 
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Zadanie 2. Remont drogi gruntowej powiatowej nr 2627G Rytel, PKP - DK22 - (Raciąż) na odc. Od DK 22 
- Suszek w km od 1+700 do 7+500 - 5,8 km (dz. nr 287/1, 37/2, 23/1, 286/1, 285/1 i 284/1 obręb Lutom) 
Zakres robót dla zadań dotyczących remontu drogi gruntowej o istniejącej nawierzchni z kruszywa 
łamanego 0/31,5 na szacunkowej długości 3,4 km: 

o wytyczenie trasy drogi, 
o doziarnienie (ist. nawierzchnia śr. Gr. 20 cm)  kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie C90/3 w szacunkowej ilości 10% ist. grubości, 
o mechaniczna stabilizacja gr.15 cm   (zawartość cementu 6% na 1 m2),   
o wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni, 
o oczyszczenie i renowacje przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni o grubości 30 cm  

z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem poboczy gruntowych, wraz z odwiezieniem 
nadmiaru urobku do 10 km. 

Zakres robót dla zadań dotyczących remontu drogi gruntowej o istniejącej nawierzchni z piasku  na 
szacunkowej długości 2,4 km: 

o wytyczenie trasy drogi, 
o profilowanie mechaniczne dróg gruntowych, 
o zagęszczenie profilu drogi walcem gumowym, 
o mechaniczna stabilizacja grunto-cementem (zawartość cementu 6% na 1 m2)  gr. 15cm,  
o wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 – warstwa dolna – 

grubość po zagęszczeniu 10 cm, 
o oczyszczenie i renowacja przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni o grubości 30 cm  

z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem poboczy gruntowych, wraz z odwiezieniem 
nadmiaru urobku do 10 km. 

Główne parametry techniczne: szerokość nawierzchni: 4,0 m, spadki poprzeczne: 2%, jedno i/lub 
obustronne. 
Zdjęcia z realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
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8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 g w miejscowości Granowo (od skrzyżowania z DW 240 

do miejscowości  Granowo) 
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 
Planowy termin zakończenia inwestycji: 05.06.2020 r. 
Długość odcinka: 1,58012 km 
Wartość inwestycji: 1 511 346,88 zł  
Środki własne Powiatu Chojnickiego: 1 511 346,88 zł 
 
Przebudowa drogi powiatowej rozpoczyna się na włączeniu z drogą wojewódzką nr 240,                  
następnie przebiega poprzez m. Racławki, pola uprawne  kończąc w m. Granowo. Zakres wg założonego 
kilometrażu  od km 0+000  do km 1+580,12. 
Zakres robót obejmuje:  

o rozbiórkę mechaniczną nawierzchni i istniejącej podbudowy, 
o wycinkę drzew wraz z usunięciem karpin, 
o poszerzenie istniejącej jezdni do łącznej szerokości 4,5 m, 
o wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 
o remont przepustu, 
o wykonanie poboczy jezdni i zjazdów, 
o plantowanie skarp i dna wykopów, 
o wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Zdjęcia z realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice – Pamiętowo na odcinku Chojnaty – 

Lichnowy 
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 
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Planowy termin zakończenia inwestycji: 10.08.2020 r. 
Długość odcinka: 1 922,88 mb 
Wartość inwestycji: 2 207 590,92 zł   
Środki własne Powiatu Chojnickiego: 551 897,96 zł  
Pomoc finansowa z Gminy Chojnice: 551 897,96 zł 
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 103 795,00 zł 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2645G wraz z przebudową 
zatok autobusowych, zjazdów, umocnieniem poboczy, odbudową rowów przydrożnych. Inwestycja 
zlokalizowana na odc. Chojnaty - Lichnowy. 
Zakres robót obejmuje:  

o roboty przygotowawcze, 
o roboty ziemne, 
o elementy ulic: krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, 
o rozbiórkę istniejących zjazdów, 
o wycinka drzew wraz z usunięciem karpin, 
o regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych na istniejącej infrastrukturze. 

Zdjęcie z realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 2605G Czersk – Śliwice wraz  

z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – granica Gminy Śliwice” 
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 
Planowy termin zakończenia inwestycji: 29.05.2020 r. 
Wartość inwestycji: 74 000,00 zł 
Środki własne Powiatu Chojnickiego 37 000,00 zł 
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Pomoc finansowa z Gminy Czersk: 37 000,00 zł 
Zakres prac projektowych: 

o poszerzenie szerokości jezdni do 6 m, 
o ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, po prawej stronie (zgodnie z rosnącym kilometrażem) 

oddzielona od jezdni poboczem o szerokości 1 m, za ścieżką pobocze o szerokości 0,5 m, 
o istniejący odcinek ścieżki rowerowej od km 0+000 do m. Ustronie do przebudowy, 
o przez miejscowość Ustronie chodnik o szerokości 2 m na odcinku ok 250 m,  
o zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
2. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 2611G Czersk – Odry wraz z budową 

ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka 
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 
Planowy termin zakończenia inwestycji: 29.05.2020 r. 
Wartość inwestycji: 96 000,00 zł 
Środki własne Powiatu Chojnickiego : 48 000,00 zł 
Pomoc finansowa z Gminy Czersk: 48 000,00 zł 
Zakres prac projektowych:  

o rozbudowa nawierzchni jezdni do 6 m na całym odcinku,  
o ścieżka rowerowa szerokości 2 m,  
o przez miejscowość Czersk chodnik o szerokości 2m, 
o przez miejscowość Czersk – kanalizacja deszczowa, 
o przez miejscowość Łubna chodnik o szerokości 2m na odcinku od 9+500 do 10+500, 
o na odcinku chodnika jw. oświetlenie uliczne skablowane oraz kanalizacja deszczowa, 
o zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
3. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2638 G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcin wraz z budową ścieżki rowerowej” 
Wartość inwestycji: 79 950,00 zł 
Środki własne Powiatu Chojnickiego:  79 950,00 zł 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych: nr 2638G (Zamarte - Ogorzeliny - 
Sławęcin - Ciechocin) na odcinku od km 2+997,27 do km 6+267,15, nr 2645G (Chojnice - Lichnowy - 
Sławęcin - (Pamiętowo)) na odcinku od km 9+717,00 do km 10+264,71, nr 2647G (Sławęcin DP 2645 G - 
(Obrowo -Wieszczyce)) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+044,79.  
Zakres prac projektowych: 

o budowa jezdni dróg powiatowych nr 2638G, 2645G i 2647G o nawierzchni bitumicznej, 
o budowa pierścienia ronda o nawierzchni z kostki kamiennej, 
o budowa jezdni ul. Szkolnej i ul. Pszczelnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej w obrębie 

wlotu skrzyżowania z drogą powiatową,  
o budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 
o budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 
o budowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej, 
o budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, 
o budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
o budowa poboczy z kruszywa łamanego, 
o umocnienie skarpy z betonowych płyta ażurowych, 
o wykonanie zieleni, 
o wycinka drzew, 
o osłonięcie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną, 
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o wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, 
o regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej, 
o ustawienie barier ochronnych U-12a, 
o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM 
1.   Zarządzanie ruchem i pasem drogowym 

1) Decyzje lokalizacyjne 
- Lokalizacja zjazdów  
- Lokalizacja urządzeń obcych 

2) Decyzje na roboty w pasie drogowym 2 
3) Decyzje na umieszczenie urządzenia  
4) Projekty organizacji ruchu  
5) Wykorzystanie dróg w sposób szczególny  
6) Przejazdy pojazdów nienormatywnych 

2. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg 
1) Okrzesanie drzew przy ulicach powiatowych w Chojnicach 
2) Wycinka krzewów w ciągu dróg powiatowych 
3) Pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni i chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu chojnickiego. 
4) Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz 

samochodem o ładowności do 3,5 Mg 
5) Koszenie traw i chwastów 
6) Odnowienie oznakowania poziomego. 
7) Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 
8) Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie powiatu chojnickiego 
9) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

 
ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM 
 Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz uchwały 
nr 2/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnień do 
wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych w roku 2019 wydano 229 
decyzje  lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym. 
 Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 104 i art. 107 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz uchwały nr 2/2018 
Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji 
w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych w roku 2019 wydano 43 decyzje na lokalizację 
zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej. 
 Na podstawie art. 20 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia udzielania warunków 
udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, art. 104 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego, uchwały nr X/123/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia  
14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego zmienionej 
uchwałą nr XII/152/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lutego 2020 r. oraz uchwały nr 2/2018 
Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnień do wydania decyzji  
w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych w roku 2019 wydano 158 decyzji 
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zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
 Na podstawie art. 20 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, art. 104 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego, uchwały nr X/123/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego zmienionej uchwałą 
nr XII/152/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 lutego 2020 r. oraz uchwały nr 2/2018 Zarządu 
Powiatu Chojnickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnień do wydania decyzji w sprawach 
wynikających z ustawy o drogach publicznych w roku 2019 wydano 246 decyzje zezwalające na 
umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym. 
 Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem zatwierdzono 170 projekty 
organizacji ruchu. 
 Na podstawie art. 64b ust. 3 oraz art. 64c ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym wydano 113 zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. 
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wydano 
15  decyzji w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny. Z kolei na podstawie art. 123 ustawy  
Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 
r. dokonano uzgodnień ograniczenia ruchu – wydano 10 postanowień. Natomiast na podstawie art.  
16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym uzgodniono, w drodze 
postanowień 3 pielgrzymki, jako organ zarządzający ruchem. 
 W 2019 r. wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego za prowadzenie robót w pasie, usunięcie 
awarii oraz z tytułu opłat rocznych dotyczących umieszczenia urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą 
drogową wyniosła łącznie 992 413,54 zł. 
 
Tabela 27. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Chojnickiego dot. zakresu dróg publicznych 

UCHWAŁY PODJĘTE W 2019 R. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 
stycznia 2019 w sprawie udzielenia Gminie Chojnice pomocy 
rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w 
ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2624G Chociński 
Młyn – Charzykowy 

zrealizowano 

2. Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2627G Rytel – 
PKP – DK22 – (Raciąż) kategorii drogi powiatowej; 

zrealizowano 

3. Uchwała nr IX/97/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 
września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na 
terenie Powiatu Chojnickiego kategorii dróg powiatowych 

zrealizowano 

4. Uchwała nr X/122/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 
listopada 2019 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/87/2019 
Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
w sprawie pozbawienia drogi nr 2627G Rytel – PKP – Dk22 – 
(Raciąż) kategorii drogi powiatowej 

zrealizowano 
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5. Uchwała nr X/123/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 
listopada 2019 w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego 

w trakcie realizacji 

Źródło: Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  

 



 

 

98 

 

6. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami 
Uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31.01.2019 r. w sprawie odwołania Rady 
Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach III kadencji 
 
 W związku z upływem 4 - letniej kadencji Rady Muzeum Historyczno - Etnograficznego im.  
J. Rydzkowskiego w Chojnicach, zaistniała konieczność odwołania starej rady i powołania nowej. 
 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 
902), członków rady muzeum powołuje właściwy podmiot. W przypadku Muzeum Historyczno - 
Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach podjęcie niniejszej uchwały należy do właściwości 
Rady Powiatu. Rada Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach III 
kadencji została powołana uchwałą nr IV/41/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 lutego 2015 r. 
na okres 4 lat. 
 
Uchwała nr IV/39/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31.01.2019 r. w sprawie powołania Rady 
Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach IV kadencji na lata 2019-
2022 
 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,  przy muzeach samorządowych 
działa rada muzeum, której członków na 4-letnią kadencję powołuje podmiot, który utworzył muzeum. 
Liczbę członków Rady Muzeum określa statut muzeum. W przypadku Muzeum Historyczno - 
Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, liczy ona 7 członków. Rada Muzeum sprawuje 
nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a także 
ocenia działalność instytucji na podstawie składanych przez dyrektora sprawozdań rocznych i opiniuje 
roczne plany działalności. W skład Rady Muzeum weszli: 
o Jacek Klajna - wskazany przez Radę Powiatu Chojnickiego, 
o Marek Szmaglinski - wskazany przez Radę Powiatu Chojnickiego, 
o Bogdan Kufel - wskazany przez Burmistrza Chojnic, 
o dr Marek Kołyszko - wskazany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
o Teresa Lasowa - wskazana przez Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, 
o Edmund Hapka - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno - Etnograficznego  

w Chojnicach, 
o dr hab. Krzysztof Walenta - wskazany przez dyrektora Muzeum Historyczno - Etnograficznego  

w Chojnicach. 
 
Uchwała nr VI/62/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28.05.2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
               Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 282) Rada Powiatu uchwala zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Przepis ten zawiera podstawę prawną dla dwóch uchwał zastrzeżonych do kompetencji organów 
stanowiących, tj.  uchwały określającej zasady udzielania dotacji, oraz następczej w stosunku do niej, 
uchwały o przyznaniu dotacji konkretnemu podmiotowi.  
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Działalność Muzeum Historyczno - Etnograficznego  
im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego funkcjonuje w sześciu zabytkowych 
obiektach, w ciągu zachowanego fragmentu średniowiecznych murów obronnych w centrum miasta 
Chojnice, wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego: Brama 
Człuchowska, Baszta Wronia, Baszta Szewska, Dom Szewski, Dom na Murach, Baszta Kurza Stopa oraz 
w dwóch dodatkowych obiektach: w Chojnicach przy ul. Drzymały 5 oraz w Odrach. Muzeum na bieżąco 
udostępnia do zwiedzania 4 następujące obiekty z ekspozycjami muzealnymi, w tym w Chojnicach:   

o Brama Człuchowska,  
o Baszta Kurza Stopa,  
o Kolekcja Historyczno – Regionalna im. A. Makowskiego,  
o Ekspozycja zamiejscowa w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Archeologiczno –  

Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (gm. Czersk). 
Ponadto w Baszcie Szewskiej, która mieści bibliotekę muzealną z czytelnią, udostępnia się zbiory 
specjalne, archiwalia i księgozbiór pomorzoznawczy. Zbiory muzealne zgromadzone są ponadto  
w wyodrębnionych pomieszczeniach magazynowych dla muzealiów: w Domu Szewskim oraz  
w 2 zewnętrznych, przystosowanych do tego celu wynajętych pomieszczeniach, poza obiektami 
muzeum: w starym szpitalu i przy ul. Drzymały w Chojnicach. 
 

I. Gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie 
1. Zakup zbiorów:  

o Historia - 2 żagle do łodzi żaglowej (grot i fok) i oryginalny w komplecie worek bosmański na 
żagle - uszyte w pracowni O. Weilanda wraz z listem O. Weilanda dot. możliwości wykonania 
ożaglowania łodzi (okres międzywojenny).  

o Sztuka – obraz olejny na płótnie (Średniowieczne Chojnice), pł., Bożeny Dudy - współczesnej 
artystki z Chojnic.  

o Archeologia - 5 zabytków (zgodnie z decyzją Pomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków  
w Gdańsku) oraz popielnicy z grobu skrzynkowego (cmentarzysko w Leśnie, rekonstrukcja  
w Białych Błotach). 

o Etnografia – kolekcja 17 dzieł J. Chełmowskiego z Brus od prywatnego właściciela  
w Gdańsku (Zakup współfinansowany przez Urząd Miasta, Powiat Chojnice i Muzeum) oraz 
nosidła do wody (dar M. Teszka).  

2. Wyrażenie zgody na przyjęcie do swoich zbiorów ruchomego materiału zabytkowego, który może 
być pozyskany w czasie prowadzenia archeologicznych badań sondażowych przez dr. D. Kobiałkę  
w ramach projektu MKiDN, na terenie Doliny Śmierci w Chojnicach. 

3. Przyjęcie jako daru wydawnictw pochodzących z wymiany międzybibliotecznej,  Urząd Miasta  
w Chojnicach oraz osób prywatnych. Zakup nowych pozycji do biblioteki m.in. wydawnictw 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz zbiorów specjalnych: karty pocztowe z wizerunkiem 
Kaszubów. 

4. Penetracja bieżąca stron antykwarycznych, w celu poszukiwań obiektów działu chojniciana  
 i materiałów źródłowych dot. Pomorza. 
 

II. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów 
1. Wpis do działowych Ksiąg Inwentarzowych i systemu Musnet Błękitny nabytych muzealiów. 
2. Uzupełnienie kart inwentarzowych w systemie Musnet: digitalizacja obiektów, opisy inwentarzowe, 

aktualizacja miejsca przechowywania zabytków. 
3. Wpis do Księgi Depozytów obiektów przekazanych w depozyt. 
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4. Korespondencja z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ws. przekazania na 
własność zabytków kamiennych będących w depozycie muzeum. 

5. Prowadzenie dokumentacji Komisji Zakupu Muzealiów.  
6. Wyrażenie zgody na przyjęcie do swoich zbiorów ruchomego materiału zabytkowego, który może 

być pozyskany w czasie prowadzenia nadzorów archeologicznych przez Łukasza Trzcińskiego, przy 
realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Inwestycja związana jest z rewitalizacją parku 
(teren byłego cmentarza na Wzgórzu Ewangelickim - stanowisko nr 10). 

7. Rozmowy z archeologami z Instytutu Archeologii UŁ i bazą konserwatorską w Białych Błotach dot. 
przekazywania kolejnych zbiorów z cmentarzyska w Leśnie, zabytków odkrytych w Chojnicach  
w latach 1994-1996 i pozyskanych w trakcie wykopalisk w Odrach, gm. Czersk. 

8. Kontynuacja tworzenia komputerowej bazy danych zbiorów bibliotecznych (Musnet Biały), wpis do 
ksiąg inwentarzowych księgozbioru, zbiorów specjalnych i czasopism nowych nabytków pozyskanych 
drogą zakupu, darowizny, wymiany lub prenumeraty. Założenie dla tych pozycji kart katalogowych. 
Uporządkowanie fotografii (selekcja materiałów i włączanie do katalogu rzeczowego). 

9. Aktualizacja w systemie Musnet zdarzeń dot. ruchu muzealiów: przeniesienie eksponatów  
z wystawy i z magazynu w Domu Szewskim do nowego magazynu zbiorów w Starym Szpitalu. 

10. Inwentaryzacja zabytków niehafciarskich i archiwum Leonarda Brzezińskiego, znajdujących się pod 
opieką Muzeum. 

 
III. Przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im                                                                                                                                                                                                        

właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do 
celów naukowych 

1. Monitorowanie wskaźników mikroklimatycznych w nowym magazynie muzealiów w starym szpitalu. 
2. Urządzenie magazynu zbiorów w budynku starego szpitala w Chojnicach (II kondygnacja) – montaż 

zabezpieczeń antywłamaniowych; zakup i montaż regałów w magazynie, założenie rolet na 
wszystkich oknach, chroniących przed nadmiernym światłem;  zakup 4 szaf szufladowych do 
przechowywania obiektów grafiki, tkanin, sztandarów; zaprojektowanie i zakup ekspozytorów 
metalowych do ekspozycji 2 zabytkowych bicykli; montaż stelażu w formie ażurowych ekranów na 
wysuwanych prowadnicach do przechowywania obiektów sztuki; aranżacja muzealiów w formie 
magazynu studyjnego z połączeniem funkcji ekspozycyjnej gromadzonych muzealiów (m.in. 
urządzona ściana ekspozycyjna kolekcji etnograficznej – malarstwo na szkle i rzeźba ludowa). 

3. Ruch muzealiów: transport zbiorów z Domu Szewskiego do magazynu w starym szpitalu – obiekty 
Działu Historii, Etnografii, Sztuki i z wystawy Non multa sed multum w Bramie Człuchowskiej. 

4. Nadzór magazynu archeologicznego przy ul. Drzymały 5 – monitoring warunków klimatycznych. 
 

IV. Zabezpieczenie i konserwacja muzealiów 
1. Czasowe użyczenie do renowacji szklanych pucharków z grobu książęcego z Leśna (stan. Leśno 1) 

oraz sztyletu (stan. Leśno 2.) w specjalistycznej pracowni konserwatorskiej J. Strobina w Gdańsku 
(dokumentacja). 

2. Przeprowadzenie dezynsekcji drewnianych zabytków etnograficznych i historycznych w foliowej 
komorze sporządzonej w starym magazynie. 

3. Odbiór mebli po konserwacji (kolekcja A. Makowskiego).  
4. Konsultacje w sprawie konserwacji żurawia (MCh/E-50) ze zbiorów Muzeum w Chojnicach (dawna 

kolekcja łowiecka dra J. P. Łukowicza) – pracownie: Muzeum – Zamek w Kwidzynie; P. Kowalczyk, 
Opatówek. 

5. Pilotowanie konserwacji starodruku Das Altes Und Neuse Testaments…,1684 r. - Zakład Konserwacji 
Papieru i Skóry UMK w Toruniu. 
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V. Urządzanie wystaw 
1. Magia średniowiecznych Chojnic – indywidualna wystawa sztuki Bożeny Dudy, współczesnej 

malarki, absolwentki PWSSP w Gdańsku, w pracowni prof. K. Śramkiewicza (1972), związanej z ZPAP 
w Gdańsku: projekt objęty patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Artystka 
mieszka i tworzy w Chojnicach. Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych i zagranicznych; 
współpracuje z galeriami sztuki w Gdańsku i Japonii. Prezentacja 74 prac autorki, spotkanie autorskie 
23.01.2019 r. Baszta Kurza Stopa, ekspozycja styczeń – luty 2019.  

2. MAT – Maciej Aleksander Trzciński. Rysunki i pastele. Wystawa promująca pasję twórczą archeologa 
związanego z UŁ w ramach muzealnego cyklu Odkrycia nowych talentów w dziedzinie sztuk 
plastycznych. Scenariusz, organizacja (transport, selekcja i oprawa prac, opracowanie druków 
reklamowych). Prace z kolekcji prywatnej autora – 250 sztuk. Wernisaż wystawy 8.03.2019 r. Baszta 
Kurza Stopa. 

3. Poczuj Sztukę – sensoryczna wystawa interaktywna, której celem było doświadczanie zmysłowe 
sztuki i zaangażowanie w percepcji wystawy także innych zmysłów prócz wzroku, jak dotyk, słuch, 
węch. Prezentowane ekspozytory rozwijając wyobraźnię przestrzenną jednocześnie pełniły funkcję 
nauki i zabawy poprzez skojarzenia, zagadki i gry logiczne (12 modułów komputerowych). Transport 
i retransport do Muzeum w Stalowej Woli, montaż i demontaż. Galeria w Kurzej Stopie, maj – 
czerwiec 2019.  

4. Szkice wolności 1918. Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej Orchard 
Lake School – Kolekcja plakatów, druków okazjonalnych i ilustracji, ze zbiorów jednej z największych 
kolekcji plakatów polskich na obczyźnie, należącej do Muzeum w Chicago, udostępniona przez 
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Wystawa podkreślała funkcję grafiki użytkowej 
w działaniach patriotycznych m.in. jako zaspokajanie potrzeby prestiżu młodego państwa  
w dziedzinie szerzenia informacji i propagandowych aktualności. Obiekty (39) uzupełnione grafiką 
(1) ze zbiorów własnych i umundurowaniem historycznym (1 kpl.) z okresu II Rzeczypospolitej – ze 
zbiorów prywatnego kolekcjonera z Chojnic. Brama Człuchowska, maj - wrzesień 2019. 

5. Moja Przygoda w Muzeum – Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży oraz 
wystawa pokonkursowa najlepszych prac laureatów I etapu, zakwalifikowanych do finału w Toruniu. 
Organizator konkursu: Muzeum Okręgowe w Toruniu. Muzeum w Chojnicach tradycyjnie jest 
współorganizatorem regionalnym i koordynatorem I etapu konkursu. – Udział 148 uczestników z kół 
plastycznych, świetlic i szkół Chojnic i regionu. Do etapu międzynarodowego w Toruniu 
zakwalifikowano i przesłano po wystawie w Chojnicach do Muzeum w Toruniu 93 prace (posiedzenie 
Jury 29.05.2019 r.). Baszta Kurza Stopa, czerwiec 2019. 

6. Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939. Pierwsza szeroko zakrojona wystawa sztuki 
polskiej okresu międzywojennego, ukazująca zbiorowy wizerunek Kaszubów w świetle ich życia 
codziennego i bogatych tradycji regionalnych. Prezentacja przygotowana w oparciu o kwerendę 
przeprowadzoną w muzeach polskich: malarstwo, grafika, rysunki i fotografia pozyskane  
z 24 muzeów i kolekcji prywatnych. Brama Człuchowska, październik – grudzień 2019, Wernisaż 
18.12.2019. Patronat honorowy prof. dr hab. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Komitet Honorowy ekspozycji: Ks. dr R. Kasyna Biskup Pelpliński, A. Mrówczyński – 
Poseł na Sejm RP, Marek Szczepański – Starosta Chojnicki, dr A. Finster – Burmistrz Chojnic.  

7. Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej. Stała wystawa historyczna 
poświęcona dziejom miasta. Prezentacja kolekcji przeszło dwustu zabytków z okresu od XIV w. – 
Brama Człuchowska, styczeń – grudzień 2019. Na wystawie odbywały się przez cały rok cykliczne 
spotkania edukacyjne w ramach projektu: Twarze niepodległości ziemi chojnickiej. 

8. Kultura materialna Kaszub – stała wystawa etnograficzna ukazująca tradycyjne wnętrze gburskiej 
chaty kaszubskiej, jej wyposażenie, w tym sprzęty obrazujące codzienną rzeczywistość życia 
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Kaszubów, a także tradycyjne elementy zdobnictwa regionu, w tym charakterystyczną ceramikę, 
rzeźbę i haft. Ekspozycja ze zbiorów własnych. Brama Człuchowska II piętro, styczeń – grudzień 2019. 

9. Szlakiem haftu kaszubskiego. Leonard Brzeziński – zapomniany twórca z Wiela. Kontynuacja 
prezentacji etnograficznej kolekcji haftu kaszubskiego, liczącej 250 oryginalnych obiektów ze 
zbiorów prywatnych. Ekspozycja z towarzyszącym jej katalogiem przybliża sylwetkę hafciarza, 
patrioty, nauczyciela przyrody, etnografa i kustosza muzeum we Wielu. Brama Człuchowska, styczeń 
– wrzesień 2019. Wystawie towarzyszyły warsztaty haftu prowadzone przez siostrzeńca twórcy, 
dofinansowane z programu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Wystawa od listopada prezentowana 
w Baszcie Kurza Stopa. (Rearanżacja wystawy Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna Leonarda 
Brzezińskiego (1904-1984) na piętrze Baszty Kurza Stopa). 

10. Non multa sed multum. Prezentacja najcenniejszych zabytków Muzeum Historyczno – 
Etnograficznym w Chojnicach i ich konserwacja przeprowadzona we współpracy z konserwatorami 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu od 2000 roku.  Ideą wystawy jest ukazanie podstawowej misji 
muzeum w zakresie ochrony muzealiów. W formie interaktywnej zaprezentowano zastosowane 
przy konkretnych zabytkach technologie konserwatorskie – Brama Człuchowska, styczeń – 
październik 2019. 

11. Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej. Ekspozycja muzealnej kolekcji ogólnopolskiej sztuki 
nowoczesnej, reprezentującej czołowe nurty i tendencje, występujące w sztuce polskiej w zakresie 
tzw. klasyki nowoczesności. Prezentacja własnej kolekcji Muzeum H-E w Chojnicach – Galeria  
w Baszcie Kurza Stopa, lipiec –październik 2019. 

12. Albin Makowski. Kolekcja historyczno-regionalna. Ekspozycja rodzinnej kolekcji Makowskich 
urządzona w stylowym wnętrzu mieszkania kolekcjonera z oryginalnym wystrojem z pocz. XX w.,  
w tym bogata kolekcja numizmatów, mebli z epoki oraz ciekawy zbiór orientalnych obiektów sztuki 
użytkowej. Chojnice. ul. Drzymały 5, styczeń – grudzień 2019. 

13. Śladami Gotów. Kręgi kamienne w Odrach. Ekspozycja zabytków pozyskanych podczas wieloletnich 
wykopalisk i badań archeologicznych w Odrach, prowadzonych przez Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Na wystawie można też zapoznać się z przykładami rzadkich okazów 
przyrodniczych z terenu pobliskiego rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego. – Odry, gmina 
Czersk –  styczeń – grudzień 2019. 

14. Rezerwat Biosfery. Przyrodnicza wystawa edukacyjna przygotowana we współpracy z Zaborskim 
Parkiem Krajobrazowym. Zamiejscowa ekspozycja muzealna urządzona w miejscowości Odry,  
w sąsiedztwie Rezerwatu Kręgów Kamiennych, styczeń – grudzień 2019. 

Prace związane z wystawiennictwem:  
1. Prace logistyczne, dokumentacja międzymuzealna i transport obiektów na wystawę poświęconą 

Kaszubom: Toruń, Łódź, Bydgoszcz, Kraków, Zakopane, Kielce, Gdańsk, Gdynia, Chmielno, Kartuzy, 
Grudziądz, Płock, Sopot, Poznań, Inowrocław, Wdzydze, Wejherowo, Barczewo, Pelplin; 
dokumentacja fotograficzna obiektów i montaż wystawy: 10-17.12.2019 r. 

2. Kwerenda prasowa i praca nad scenariuszem nowej wystawy historycznej, planowanej z okazji 100. 
lecia powrotu Chojnic do Macierzy. 

3. Modernizacja wystawy archeologicznej w Odrach. 
4. Demontaż i przeniesienie dwóch wystaw: Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów Drugiej 

Rzeczypospolitej - na niższą kondygnację Bramy Czł., Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna Leonarda 
Brzezińskiego – do baszty Kurza Stopa (12-21 XI 2019 r.).  

5. Kwerendy w zbiorach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, wyselekcjonowanie i zamówienie kopii 
cyfrowych dokumentów na wystawę „Chojnice i ziemia chojnicka w czasach Drugiej 
Rzeczypospolitej”. Kwerendy w zbiorach własnych Muzeum i w zbiorach P. Święcickiego. 

 
V. Działalność naukowa 
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1. Opracowanie scenariusza wystawy Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1918-1939. Kwerenda 
źródeł pisanych i ikonograficznych. 

2. Studia dot. kulisów przejęcia Pomorza przez Polskę w 1920 r. 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej akt dotyczących burmistrza Chojnic Zdzisława Hanuli 

przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
4. Opracowanie abstraktu, prezentacji i referatu: Dr Jan Paweł Łukowicz z Chojnic – pomorski lekarz  

i działacz łowiecki. Udział i wygłoszenie referatu na konferencji naukowej: Działania medyków na 
rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość. Collegium Medicum im. L. Rydygiera, 
Bydgoszcz, UMK Toruń, 19-20.09.2019 – M. Synak. 

5. Przygotowanie materiału ikonograficznego ze zbiorów specjalnych dla: dr B. Męczykowskiej, IPN 
Gdańsk – Urzędy celne oraz przejścia graniczne w powiecie chojnickim. 

6. Opracowanie i wygłoszenie wykładu: Szkoła i muzeum. Zbiory muzealne w procesie edukacji 
historycznej. Doświadczenia, możliwości, problemy – M. Synak. Pierwsze z cyklu 4 spotkań 
organizowanych w muzeum przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w roku szkolnym 
2019/2020, poświęconych problematyce edukacji w muzeum. 

7. Odpowiedź na kwerendę dot. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skarszewach. 
8. Współorganizacja i udział w sesji popularno-naukowej: Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969). 

Badacz pradziejów Pomorza Wschodniego (w pięćdziesiątą rocznicę śmierci), Gdańsk, Muzeum 
Archeologiczne. 

9. Udział w konferencji: Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością – Gdańsk, Muzeum 
Archeologiczne. 

10. Organizacja praktyki studentki muzealnictwa, K. Szpoper: praca nad tematem pracy magisterskiej 
Mniejszość niemiecka w Chojnicach w latach międzywojennych. 

11. Sporządzanie opisów do materiałów z biblioteki muzealnej dot. historii Chojnic z lat 1918-1920 dla 
IPN Gdańsk/Bydgoszcz. 

12. Przygotowanie fotografii i materiałów ikonograficznych dot. 1918 – 1920 potrzeby wydawnictwa 
Powrót Pomorza do Polski dla Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. 

13. Opracowanie artykułu pt. Julian Rydzkowski – założyciel Muzeum w Chojnicach i jego archeologiczna 
pasja – do druku w Księdze Jubileuszowej przygotowywanej przez Muzeum w Koszalinie dla 
archeologa Ignacego Skrzypka z okazji 80. Urodzin. 

14. Odpowiedzi na kwerendy muzealne: dla Muzeum w Kwidzynie dot. zbiorów związanych z tematyką 
wzornictwa na tkaninach (wzorniki tkackie, klocki do druku na materiale, przedwojenne wzorniki  
i próbki tkanin). 

15. Korespondencja z dr Ch. Masalonem dot. źródeł genealogicznych sprzed 1730 r. z okolic Chojnic 
(Czersk, Łęg, Śliwice, Łosiny); 

 
VI. Prowadzenie działalności edukacyjnej 

1. Europejska Noc Muzeów: 18.05.2019 r. do godz. 24.00. W programie: 
o udostępnienie aktualnych wystaw - oprowadzanie kuratorskie,  
o plenerowa projekcja filmu MKiDN i narodowej fundacji Ad Artis pt. Najcenniejsze dzieła 

odzyskane i utracone na przestrzeni lat;  
o przeprowadzenie nocnego quizu z nagrodami pt. Detektyw Herkules Poirot w muzeum! konkurs 

poświęcony poznaniu kolekcji osobliwości w zbiorze A. Makowskiego przy ul. Drzymały. 
(Frekwencja – 1300 uczestników).  

2. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Gotyk czy barok? Zagadnienia stylu w sztuce w oparciu 
o wybrane przykłady zabytków architektury Chojnic i regionu. /B. Zagórska/ 10.05.2019 r. 
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3. Kaszubska szkoła haftu Leonarda Brzezińskiego - organizacja warsztatów hafciarskich pod 
kierunkiem S. Wittstocka – siostrzeńca L. Brzezińskiego z Wiela – zakup materiałów plastycznych, 
igieł, nici, płótna, przygotowanie zestawów warsztatowych dla konkretnych uczestników – 
dofinansowanie z grantu Powiatu Chojnickiego dla TPM.  

4. Środy z Niepodległą - roczny projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i średnich: Twarze 
Niepodległości ziemi chojnickiej, poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Chojnicach 
– cykl spotkań muzealnych w oparciu o wydaną przez Muzeum publikację pod tym tytułem. Projekt 
pod patronatem ogólnopolskiego programu MKiDN Niepodległa (dodawanie bieżących wydarzeń na 
ogólnopolskiej stronie internetowej Niepodległa.). Tematyka spotkań: 
o Życie codzienne i niecodzienne na progu odzyskania niepodległości, 
o Spacer edukacyjny Śladami twórców niepodległych Chojnic, 
o Jak sport zmieniał świat? Działalność chojnickich towarzystw sportowych w XX-leciu 

międzywojennym. 
5. Realizacja projektu cyklicznych spotkań edukacyjnych pt. Twarze niepodległości powiatu 

chojnickiego. 
6. Promocja digitalizowanych obiektów z kolekcji muzealnych w formie zakładki na stronie 

internetowej Muzeum: www.chojnicemuzeum.pl/ Zabytek miesiąca.  
7. Comiesięczny cykl spotkań muzealnych pt. Czwartki u Albina, we współpracy z Towarzystwem 

Przyjaciół Muzeum m.in.:  
o Wieczór kolęd przy akordeonie - udział J. Kuklewskiego;  
o prelekcja M. Jażdżewskiej: Tradycje i symbolika choinki w obrzędowości Świąt Bożego 

Narodzenia - 10.01.2019 r.; 
o wykład historyczny dra A. Węsierskiego: Skażona historia. Sieć agenturalna powiatu 

chojnickiego - 14.02.2019 r.; 
o Jakusz - konspiracja za najwyższą cenę. Historia Gryfa Pomorskiego - oddziały    Konarzyny  

i Swornegacie – relacja autorska dot. realizacji filmu - Krzysztof Tyborski; 
o Indie, Nepal, Sri Lanka - Wspomnienia z półrocznej podróży z plecakiem H.  Jednoralskiej; 
o Filatelistyczna pasja Edmunda Hapki -11.04.2019 r.; 
o  9.05.2019  r. - Ostrowite znane i nieznane - przygoda z archeologią – Łukasz i K. Trzcińscy; 
o 13.06.2019 r. - dr Krzysztof Korda: Ojcowie Niepodległości na Pomorzu - ks. Józef Wrycza (1884-

1961);  
o 24.10.2019 r.-  Spotkanie literackie w ramach Dni Kultury Kaszubsko - Pomorskiej z Wojciechem 

Myszkiem – tłumaczem literatury pol. kaszubskiej.                                                                                                                                                                                                   
8. Udział w Gdańskich Targach Książek – współpraca ze Stowarzyszeniem Muzealników  Polskich. 
9. Konsultacje merytoryczne i odpowiedzi na kwerenda dot. czaszki żubra ze zbiorów dr. J. P. Łukowicza 

(dla: prof. P. Daszkiewicz, Muséum national d'Histoire naturelle, Paryż). 
10. Czy znasz swoje miasto – międzyszkolny quiz historyczny dla młodzieży chojnickich szkół 

podstawowych, cykliczna współpraca organizacyjna ze SP nr 5. 
11. Zajęcia edukacyjne - warsztaty i lekcje muzealne, spotkania muzealne: uczestnicy we wszystkich 

grupach wiekowych. 
12. Wakacje w Muzeum - Opracowanie programu spotkań muzealnych promowanych  w Imprezowym 

Nawigatorze w Radiu Weekend. 
13. Udział w 16. edycji warsztatów szkoleniowych dla edukatorów muzealnej pt. „Pastwisko wyobraźni - 

ćwiczenia z empatii" – Muzeum Okręgowe w Toruniu (4.02.2019 r.). 
 

VII. Udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych 
1. Bieżąca obsługa ruchu turystycznego przez przewodników muzealnych po wystawach w obiektach 

własnych w Chojnicach, po mieście oraz w Odrach. 
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2. Kwerenda dla Muzeum Ziemi Złotowskiej dot. kolekcji prac Łucji Warpińskiej znajdujących się  
w zbiorach Muzeum w Chojnicach oraz Fabryki Sztuk w Tczewie - na potrzeby planowanej wystawy 
Boże Narodzenie w polskiej tradycji – Użyczenie 19 obiektów własnych. 

3. Wypożyczenia własnych zbiorów sztuki ludowej związanych z tematyką umierania: do Fabryki Sztuki 
w Tczewie – wystawa: Chłopskie requiem. Zwyczaje pogrzebowe na polskiej wsi. Ilość użyczonych 
obiektów 7. 

4. Udostępnienie materiałów na temat haftu kaszubskiego i fotografii haftów ze zbiorów Muzeum – 
współpraca z Eksperymentarium przy Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym. 

5. Prezentacja 2 zabytkowych bicykli ze zbiorów muzeum podczas inauguracji rowerowej imprezy 
plenerowej: Kaszubska Marszruta. 

6. Udostępnienie materiałów nt. chojnickiego ośrodka hafciarskiego oraz zdjęć prac chojnickich 
hafciarek, pomoc przy ustaleniu praw autorskich teczki haftów Aleksandry Lubińskiej dla 
Wydawnictwa Berda. 

7. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych w czytelni: z księgozbioru Biblioteki skorzystało  
14 czytelników: 106 pozycji wydawnictw zwartych, 77 woluminów czasopism, 108 jednostek zbiorów 
specjalnych. 

8. Bieżąca działalność informacyjno-konsultacyjna w bibliotece muzealnej: informacje katalogowe  
i bibliograficzne, udostępnienie zbiorów bibliotecznych studentom, uczniom szkół średnich.  

9. Aktualizacja strony internetowej m.in. wprowadzenie zakładki: Zabytek miesiąca. Troska o bieżącą 
informację o wydarzeniach muzealnych m.in. wywiady radiowe nt. realizowanych projektów 
wystawienniczych. 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                            VIII. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów 
1. Prace magazynowe w Starym Szpitalu – ułożenie przeniesionych muzealiów wg kluczy rzeczowych  

i w poszczególnych dziedzinach kolekcji – wg klucza numerów inwentarzowych. 
2. Dbałość o wygląd wystawy haftu Leonarda Brzezińskiego – wyprasowanie eksponowanych dużych 

serwet i bieżnika.  
3. Stworzenie rekonstrukcji chusty uzupełniającej zabytkowy czepiec kaszubski (MCh/E-293). 
4. Bieżąca dbałość o czystość w muzeum, estetykę ekspozycji, podpisy pod obiektami na ekspozycjach, 

odkurzanie zabytków przechowywanych w magazynach zbiorów. 
5. Uporządkowanie strychu Bramy Człuchowskiej (likwidacja zużytego sprzętu wystawienniczego, 

postumentów, elementów wystaw przechowywanych na poddaszu). 
 

IX. Prowadzenie działalności wydawniczej 
1. Spotkanie promocyjne wydanego katalogu twórczości Leonarda Brzezińskiego, towarzyszącego 

wystawie Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna Leonarda Brzezińskiego z Wiela: 08.01.2019 - Brama 
Człuchowska.   

2. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz promocja edukacyjnego wydawnictwa muzeum z myślą 
o młodzieży szkolnej pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej, pod patronatem ogólnopolskiego 
programu MKiDN - Niepodległa: 31.01.2019 r. 

3. Spotkanie promocyjne muzealnego periodyku Baszta z udziałem promotora dra Marka Kołyszki, 
UMK Toruń (22.02.2019). 

4. Praca nad kolejnym numerem „BASZTY” - zbieranie i opracowywanie materiałów. 
5. Przygotowanie materiałów źródłowych i ikonograficznych do opracowania katalogu wystawy:  

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939. 
 

X. Inne 
1. Udział w spotkaniu członków Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich  
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w Malborku, 4.09.2019 r. 
2. Spotkanie Rady Muzealnej – kwiecień 2019 r. 
3. Aktualizacja konta na stronie „Salon książki muzealnej”. 
4. Bieżące sporządzanie krótkich artykułów i notatek na stronę internetową o wydarzeniach 

muzealnych, wystawach, warsztatach itp. oraz na Facebook. 
5. Wyjazd służbowy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Gdańsk /dot. dokumentacji 

inwestorskiej obiektu muzeum – Dom Szewski/. 
6. Udział w Gali Pomorskiej Nagrody Muzealnej w Gdańsku 28.05.2019 r. i w spotkaniach 

Stowarzyszenia Muzealników Polskich/O. Pomorski. 
7. Przeprowadzenie interwencyjnego remontu budowlanego fundamentów baszty Kurza Stopa   

(I etap) i opracowanie wniosku do MKiDN o dotację finansową na prace konserwatorskie 
fundamentu (II etap).  

8. Opróżnienie obiektu Dom Szewski i przygotowanie do prac remontowych. Przygotowanie 
dokumentacji do przetargu planowanego kapitalnego remontu obiektu. 
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7.Geodezja, kartografia i kataster 
               Głównym zadaniem Wydziału Geodezji jest prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezji  
i Kartografii, w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie 
danych. 
               Wydział Geodezji realizuje systematycznie zadania wynikające z art. 4 ust. 1a ustawy z dnia  
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), które polegają 
na prowadzeniu w systemie teleinformatycznym bazy danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków 
(katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, państwowego rejestru granic  
i powierzchni jednostek, podziałów terytorialnych kraju, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz 
szczegółowych osnów geodezyjnych. 
               W roku 2019 zostało zgłoszonych i przygotowanych 4 200  zgłoszeń prac geodezyjnych  
i kartograficznych, przyjęto do zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 4 105 operatów pomiarowych, 
wprowadzono 7 171 zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, wykonano 7258 zawiadomień  
o zmianach danych ewidencyjnych oraz zrealizowano 417 wniosków dotyczących GESUT. 
               W roku 2019 został zrealizowany projekt założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej oraz  
przeliczenia osnowy do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH wraz z dostosowaniem 
mapy zasadniczej do  PL-EVRF2007-NH zgodny z rozporządzeniem. 
               Kolejnym zagadnieniem jest cyfryzacja zasobu, mająca na celu stworzenie bazy i umożliwiająca 
obsługiwanie jak największej liczby interesantów za pomocą e-Usług. W tym celu wdrożono, oprócz 
innych już istniejących, Portal Rzeczoznawcy do obsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich 
instytucji potrzebujących wglądu do rejestru cen i wartości nieruchomości. 
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8.Gospodarka nieruchomościami  
                 Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach realizuje zadania 
związane z gospodarką zasobem nieruchomości powiatowych, zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), a także w oparciu o inne ustawy i akty prawne.   
                W zakresie gospodarki nieruchomościami w 2019 roku Rada Powiatu Chojnickiego podjęła 
następujące uchwały: 
 
Uchwała nr V/57/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie, w drodze darowizny, nieruchomości do zasobu Powiatu Chojnickiego. 
Zadanie zrealizowano – nabyto, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomość  
z przeznaczeniem dla realizacji celu publicznego, jakim jest utrzymywanie drogi publicznej o kategorii 
drogi powiatowej oraz wykonywanie robót budowlanych na tej drodze. 
 
Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk.  
Zadanie w trakcie realizacji - sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.  
 
Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk.  
Zadanie w trakcie realizacji - sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.  
 
Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk.  
Zadanie w trakcie realizacji - sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.  
 
Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 
Krzyż, w gminie Czersk.  
Zadanie w trakcie realizacji - sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.  
 
                  W 2019 roku realizowano również zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami na 
podstawie następujących uchwał Rady Powiatu Chojnickiego, podjętych w latach poprzednich:   
 
Uchwała nr XXXVI/395/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia  26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk.  
Zadanie zrealizowano – zawarto umowę notarialną sprzedaży nieruchomości. 
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Uchwała nr XXXVI/394/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyż,  
w gminie Czersk. 
Zadanie w trakcie realizacji – dotychczasowe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 
 
Uchwała nr XXXVI/393/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyż,  
w gminie Czersk.  
Zadanie zrealizowano – zawarto umowę notarialną sprzedaży nieruchomości. 
 
Uchwała nr XXXVI/392/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Chojnicach.  
Zadanie w trakcie realizacji – z uwagi na negatywne rozstrzygniecie przetargu zdecydowano o odłożeniu 
w czasie sprzedaży nieruchomości.  
 
Uchwała nr XXXVI/391/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Chojnicach. 
Zadanie zrealizowano – zawarto umowę notarialną sprzedaży nieruchomości.  
 
Uchwała nr XXXVI/390/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 
Zadanie zrealizowano – zawarto umowę notarialną, mocą której przekazano na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomość, z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie nowej siedziby Inspekcji Weterynaryjnej 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach. 
 
Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 7 października  2010 r. w sprawie 
ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chojnickiego 
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.  
Uchwała jest realizowana przez Zarząd Powiatu Chojnickiego do nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Chojnickiego. 
 
Uchwała nr XXIX/326/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Chojnickiego – /zmieniona  
w 2017 roku i następnie w 2020 roku/.  
Uchwała jest realizowana przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w sprawach dotyczących sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Chojnickiego. 
 
Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24.06.2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne, ze zmianami. 
Uchwała jest realizowana przez Zarząd Powiatu Chojnickiego i jednostki organizacyjne Powiatu 
Chojnickiego. 
 
                Na stan mienia powiatowego miały wpływ następujące czynności prawne: 
1. Powiat Chojnicki dokonał sprzedaży następujących nieruchomości: 

o lokal mieszkalny nr 2 położony w Chojnicach przy ulicy Leśnej 2, 
o dz. nr 495/181 poł. w Chojnicach, 
o lokal mieszkalny nr 22 położony w Chojnicach przy ulicy Leśnej 6, 
o dz. nr 480/8 poł. w obrębie ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk, 
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o dz. nr 480/15 poł. w obrębie ewidencyjnym Krzyż, w gminie Czersk. 
2. Dochody Powiatu Chojnickiego uzyskane z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości  

w 2019 r.: 
o dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Chojnickiego wyniosły: 248 794,59 zł, 
o dochody uzyskane z najmu, dzierżawy, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

i trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu Chojnickiego wyniosły ogółem: 639 058,07 zł. 
3. Inne niż własność, prawa przysługujące Powiatowi Chojnickiemu do nieruchomości: 
        W 2003 r. wniesiono udział do Spółki z o.o. Promocja Regionu Chojnickiego w kwocie 90 000,00 zł. 
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9. Administracja architektoniczno - 

budowlana 
Do zakresu działań powiatu należą także sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 

budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych 
w I instancji przyznano starostom. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizuje Wydział 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 
 Ilość spraw załatwionych przez w/w Wydział przedstawia się następująco za 2019 r.: 

o związanych z pozwoleniem na budowę obiektów budowlanych  – 1 243 szt.; 
o związanych z pozwoleniem na rozbiórkę obiektów budowlanych  – 34 szt.; 
o zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania – 1 049 szt.; 
o zaświadczenia o samodzielności lokalu – 149 szt.; 
o zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową dla celów dodatku mieszkaniowego –  

5 szt.; 
o samowole budowlane i użytkowe – 25 szt.; 
o rejestr spraw różnych – 235 szt.; 
o pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych  – 63 szt.; 
o inwestycje drogowe (ZRID) – 18 szt.;   

W 2019 r. tut. Wydział wydał dzienniki budowy w następującej ilości: 
o DB/A – 582 szt.; 
o DB/D – 667 szt.; 
o DB/B – 69 szt. 

 Należy również nadmienić, że w minionym roku niektórzy inwestorzy przynosili własne dzienniki 
budowy do zarejestrowania i ostemplowania przez tut. organ (120 szt.). 
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10.Ochrona środowiska i przyrody  
 

Gospodarka wodna 
W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach są 

realizowane zadania ze środków z działu 900 – GKiOŚ, związane z ochroną wód. W 2019 r. na roboty 
związane z utrzymaniem dróg, przepustów, odwodnień i bieżącą konserwacją urządzeń 
odwadniających, znajdujących się na drogach powiatowych, przeznaczono kwotę 25 738,00 zł. 
 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
W 2019 roku w zakresie usuwania skutków działania żywiołu z sierpnia 2017 r., kontynuowane 

były prace związane z wydawaniem decyzji nakazujących uporządkowanie zniszczonych lasów, 
niebędących własnością Skarbu Państwa, przez ich właścicieli, którzy złożyli oświadczenia o gotowości 
do uporządkowania lasu w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego i skorzystania z wypłaty 
wynagrodzenia za ich uporządkowanie, zgodnie z Decyzją nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania  środków, związanych z funduszem 
leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od 
zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów  z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania 
żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych. Wyżej wymienione rozporządzenie obowiązywało do 18 sierpnia 2019 r. i z tym 
dniem przestano przyjmować zgłoszenia dotyczące zniszczenia lasów przez nawałnicę. 

Od 2017 r. do końca 2019 r. zgłoszono 1 055 uszkodzeń lasów przez nawałnicę, sporządzono 
1.019 protokołów z szacowania szkód i wydano 938 decyzji nakazujących uprzątnięcia. 

Do końca 2019 r. zgłoszono 749 uprzątnięć powierzchni lasów, sporządzono 638 protokołów 
końcowych przez nadleśniczych, w których wyliczono ostateczną kwotę przysługującego właścicielom 
lasów wynagrodzenia, tj. 9 574 470 zł, podpisano 607 umów z właścicielami na wypłatę wynagrodzenia 
i wypłacono 578 wynagrodzeń o łącznej wysokości 8 940 410 zł, w tym w 2019 r. w wysokości 
6 825 200 zł. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy 
szkody w lasach, powstałej w wyniku klęsk żywiołowych (nawałnicy), koszty zagospodarowania  
i odnowy związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, finansowane są z budżetu państwa,  
a decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, związanych z odnowieniem wydaje 
Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej. W 2019 r. nie wydano żadnej decyzji związanej z odnowieniem zniszczonej 
powierzchni – brak przyznania środków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.  
W 2019 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 86 wniosków o zwrot kosztów odnowienia zniszczonych 
lasów, w tym 45 wniosków z fakturami potwierdzającymi wykonanie zadania i 41 - bez faktur. 
  

Nadzór nad gospodarką leśną 
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśniczymi, Starosta pokrywa koszty  

z tytułu powierzenia nadzoru, na podstawie składanych not obciążeniowych przez poszczególne 
Nadleśnictwa. W roku 2019  koszty nadzoru wyniosły – 264 848,45 zł (stawka 23 zł za 1 ha powierzchni). 
Łączna powierzchnia – 11 515,15 ha. 
 

Gospodarka leśna 
W 2003 r. w powiecie chojnickim zalesiono, na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia 59,53 ha. Prawo do ekwiwalentu uzyskały 24 osoby. W 2019 r. prawo do 
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ekwiwalentu miało 14 osób i powierzchnia zalesiona, od której wypłacany był ekwiwalent wyniosła 
43,71 ha. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu w 2019 r. wyniosła 107 444,26 zł. 

W 2019 r. z działu 900 – GKiOŚ zostały wykonane i zapłacone UPUL niestanowiące własności 
Skarbu Państwa na terenie powiatu chojnickiego zlecone w 2017 roku na kwotę 88 542,73 zł 
Wykonawcy Przedsiębiorstwu Usług Przyrodniczo – Leśnych „TAXUS” R. Nowakowski, T. Lisowski,  
z Poznania, zgodnie z zawartą umową z dnia 20 lipca 2017 roku. Na realizację powyższego zadania 
uzyskano dofinansowanie w wysokości 45 700 zł z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  
z Warszawy z funduszu leśnego.  
 

Ochrona środowiska i przyrody 
           W odpadach komunalnych powstających w gospodarstwach domowych znajdują się między 
innymi odpady niebezpieczne np. leki. Kontrola sposobu postępowania z powstającymi odpadami 
medycznymi w gospodarstwach domowych powoduje eliminację zagrożeń, jakie mogą spowodować  
w środowisku. Selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów pozwala na wyeliminowanie składowania ich 
na składowisku odpadów komunalnych, co wpływa na zmniejszenie stopnia zagrożenia tych obiektów. 
Wpływa również na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez aktywne włączenie 
mieszkańców powiatu do  realizowanego zadania. W 2019 r. na terenie powiatu chojnickiego zbiórką 
odpadów medycznych z gospodarstw domowych zajmowało się 21 aptek. Zebrano 1 985 kg odpadów 
(przeterminowanych leków), koszt ich utylizacji wyniósł 18 835,59 zł. Zadanie realizowane jest ze 
środków z działu 900 – GKiOŚ.  
 W 2019 r. również ze środków z działu 900 – GKiOŚ, dofinansowano w wysokości 30 000,00 zł 
zakup sorbentów, dyspergentów i środków zmywających oraz specjalistycznego sprzętu dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.  
 Przeznaczono także kwotę 16 060,99 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz na nasadzenia zastępcze przy budynku 
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, przy drogach powiatowych, jak również na zabiegi pielęgnacyjne 
na drzewach przy szkołach powiatowych. 
             Zlecono również opracowanie opinii dendrologicznej w zakresie zasadności wycięcia drzew przy 
ul. Towarowej w Chojnicach, w związku z realizacją inwestycji ZRID, za kwotę 15 498,00 zł. 
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11.Pomoc społeczna 
       Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, osobom, 
które nie są w stanie same ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Podstawowym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób 
niezdolnych do pracy z powodu wieku, inwalidztwa i innych przyczyn, a nie mających własnych środków 
utrzymania ani możliwości korzystania z pomocy rodziny, nie posiadających właściwie zorganizowanej 
opieki, oraz osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach (zwane dalej: PCPR) realizuje zadania 
powiatu (własne i zlecone) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  
(t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane na rzecz osób  
z niepełnosprawnością na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Realizuje 
również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, likwidacji barier, wspierania poprzez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Chojnicach działa też Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 
              Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach 
za 2019 rok przedstawione zostało na sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.   
 

Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach 
 

            Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach (zwany dalej: DPS) jest placówką przeznaczoną dla 108 
osób przewlekle psychicznie chorych. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem 
prowadzącym jest Powiat Chojnicki. 
            Na dzień 31 grudnia 2019 r. w DPS w Chojnicach przebywało 107 mieszkańców. W ciągu  2019 r. 
zostało przyjętych 16 osób. Wszystkie na nowych zasadach dotyczących odpłatności. Mieszkańcy domu 
stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem cech społecznych, zdrowotnych, 
kulturowych, środowiskowych. Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach przeznaczony jest dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, z czego 42 (tj. 39%) kobiety i 65 mężczyzn (61%).  Struktura wiekowa 
przedstawiano została na wykresie 11. 
 
Wykres 11. Struktura mieszkańców ze względu na wiek 

 
Źródło: DPS 
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Większość mieszkańców DPS, bo aż 78% (84 osoby) pochodziło z miasta, ze wsi  z kolei 22% (23 osoby),  
z powiatu chojnickiego pochodziło 31% (tj. 33 osoby). 
 
Wykres 12. Pochodzenie mieszkańców 

 
Źródło: DPS 

 
Wykres 13. Dane o mieszkańcach z powiatu chojnickiego i spoza 

 
 
Źródło: DPS 

 
Większość mieszkańców, tj. 65 osób pobierało świadczenia rentowe, z czego 62 pobierało renty z ZUS, 
a 3 z KRUS-u. 21 mieszkańców pobierało świadczenia emerytalne, z czego 19 mieszkańców pobierało 
emerytury z ZUS-u, a 2 z KRUS-u,  20 mieszkańców pobierało zasiłek stały. 
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Wykres 14. Stan psychofizyczny mieszkańców 

 
Źródło: DPS 

 
Wykres 15. Stopień sprawności mieszkańców 

 
Źródło: DPS 

 
Spośród  mieszkańców DPS, 40 osób miało I grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy  
i samodzielnej egzystencji, natomiast 28 osób miało II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do 
pracy, 1 osoba miała III grupę lub częściową niezdolność do pracy. 65 osób posiadało znaczny stopień 
niepełnosprawności, a 10 osób stopień umiarkowany orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 
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              Pracownicy socjalni w 2019 r. przeprowadzili z mieszkańcami lub opiekunami prawnymi 227 
wywiadów środowiskowych. Wywiady przeprowadzono z uwagi na: zmianę dochodu (otrzymanie 
zasiłku pielęgnacyjnego, dodatkowego dochodu, waloryzację świadczenia), kontynuację wypłaty zasiłku 
stałego, zmiany kosztu utrzymania w DPS. 

  Celem działalności Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach jest zapewnienie osobom w nim 
zamieszkałym całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych  
i wspomagających. 
               Szczególną rolę w obowiązującym standardzie odgrywa aktywizacja mieszkańca. Racjonalne 
spędzanie wolnego czasu to najlepsza forma terapii zapobiegająca przedwczesnej starości. Jednocześnie 
jest to alternatywa na rezygnację i zobojętnienie. Aby powyższe urzeczywistnić przychodzi  
z pomocą terapia zajęciowa, która oznacza proces, w trakcie, którego ma nastąpić pewna zmiana  
w funkcjonowaniu osoby uczestniczącej w niej. Terapia, zatem to przede wszystkim działanie naprawcze, 
to te wszystkie czynności, które zaleca się jako jeden ze środków leczniczych, mających na celu 
przyspieszenie utraconej funkcji, np. narządu ruchu do stanu wcześniejszego, a w przypadkach zmian 
nieodwracalnych wyrobienia funkcji zastępczych.  Czynny udział w różnych formach aktywności pozwala 
odreagować przykre napięcia, tworzy warunki do odnowy sił, mobilizuje do wysiłku, daje szanse na 
odbudowę zachwianego poczucia własnej wartości.  Poziom i formy aktywizacji mieszkańców DPS:  

o Pracownia fryzjerska - w pracowni zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w środy i piątki w godz. 
od 10.00 do 12.30. Podczas zajęć wykonywano wszystkie czynności związane z pielęgnacją 
włosów mieszkańców DPS.  W zajęciach uczestniczyła 1 mieszkanka w okresie od 01.06- 
31.08.2019 r., w pozostałych  miesiącach w/w mieszkanka brała udział w stażu. 

o Pracownia kulinarna - w pracowni zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu w godz. 10.00 - 12.30 
od wtorku do piątku. Udział mieszkańców w zajęciach: wtorek -  7osób, środa - 7 osób, czwartek 
- 8 osób, piątek - 9 osób. 3 mieszkańców uczestniczyło w stażu zawodowym. Realizowane 
zadania: 

− zachowanie higieny podczas wykonywanych czynności, 

− przygotowanie ciast, ciastek, galaretek, frytek itp. oraz tortu na comiesięczne wspólne 
urodziny mieszkańców, 

− pakowanie prezentów urodzinowych dla współmieszkańców, 

− obsługa sprzętu elektrycznego (miksery, młynki, piekarniki), 

− zajęcia relaksacyjne - gry planszowe (różne), 

− udział w pracach związanych z wizerunkiem DPS-u tj.: dekorowanie domu na Święta Bożego 
Narodzenia, Wielkanoc, Zjazd Rodzin, przygotowanie dekoracji - wiązanek na groby 
mieszkańców, 

− udział w porządkach wiosenno-jesiennych w ogrodzie (grabienie liści, przycinanie krzewów, 
zamiatanie chodników), 

− zajęcia na świeżym powietrzu w ogrodzie: wspólne grillowanie, spacery, gry sportowe, 
obchody „Dnia ziemniaka”, Zjazd Rodzin, 

− integracja na terenie DPS-u: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, quizy, filmy, „śledzik”, urodziny 
mieszkańców raz w miesiącu, koło fortuny, Teatr Rzepka, teleturniej „Jaka to melodia”, 
„Biblijne opowieści o Królestwie” - spektakl, konkurs jajo wielkanocne, poezja śpiewana, 
quiz papieski, andrzejki, quiz z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, zabawy taneczne, 

− imprezy wyjazdowe: Dzień Dziecka - Kamień Krajeński, potyczki sportowe – Funka, 
wycieczka nad morze – Ustka, festiwal „Kolorowe Anioły” – Rowy,  Dzień Łasucha – Gdynia, 
Parada Kapeluszy - Kamień Krajeński, spotkanie wigilijne - Kamień Krajeński, Światowy 
Dzień Niepełnosprawnych  - Szkoła nr 8 – Chojnice, wyjazd na grzyby.  

o Pracownia komputerowa - w pracowni zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu od wtorku do 
piątku w godzinach 10.00-12.00.  W zajęciach brało udział 13 mieszkańców. Kilku uczestników 
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zajęć pracowni komputerowej brało udział w pracach w ramach aktywizacji zawodowej, tj.: 
jeden mieszkaniec w markecie Mrówka (od stycznia do końca sierpnia), sześciu - staż zawodowy 
na terenie DPS (czworo od września do końca roku, dwoje od maja do września). W pozostałych 
miesiącach uczestniczyli w zajęciach w pracowni. Prowadzone zajęcia w pracowni komputerowej 
były dostosowane do indywidualnych deficytów (objawy negatywne, zaburzenie takich funkcji 
jak: uwaga, funkcje przestrzenno-wzrokowe/sprawność manualna) oraz indywidualnych 
możliwości uczestników w zakresie ich poziomu aktywności oraz zainteresowań. 

o Pracownia stolarska – w pracowni zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu od wtorku do piątku 
w godzinach 10.00-12.30. W zajęciach uczestniczyło każdego dnia 13 osób. W pracownia 
uczestnicy zajmują się poznaniem różnych technik stolarskich i malarskich. Działania na pracowni 
usprawniają czynności manualne rąk, rozwijają wyobraźnię przez możliwość tworzenia 
przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Zajęcia kształtują cierpliwość, dokładność  
i odpowiedzialność z powierzoną pracę i narzędzia. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, uczą się obsługi ręcznych urządzeń stolarskich  
i prostych czynności stolarsko-malarskich. Pracownia wykonuje również wszystkie możliwe 
prace renowacyjne architektury ogrodowej oraz przedmiotów codziennego użytku tj.: krzesła 
stoły itp.  

o Pracownia witrażu -  w pracowni  zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu od wtorku do piątku  
w godzinach 10.00-12.30. W zajęciach uczestniczyło: 3x w tygodniu - 2 osoby, 1x w tygodniu  
- 1 osoba. Realizowane prace to: odrysowywanie elementów, wycinanie elementów ze szkła,  
szlifowanie wyciętych elementów,  oklejanie gotowych elementów taśmą miedzianą, lutowanie 
witrażu, mycie i patynowanie, lakierowanie. 

o Pracownia fotograficzna - w zajęciach, które odbywały się od wtorku do piątku w godz. 10.00-
12.30 brało udział: we wtorki - 6 mieszkańców, środy - 5, czwartki – 6, piątki – 5 mieszkańców.  
Dwóch mieszkańców pracowało w ramach umowy stażowej. Prowadzone zajęcia były 
dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników w zakresie ich poziomu aktywności 
oraz zainteresowań. Realizowane zadania w czasie zajęć to: obsługa aparatu fotograficznego,  
obsługa komputera (archiwizowanie materiałów, wyszukiwanie stron o tematyce 
fotograficznej), obsługa drukarki fotograficznej, nauka kompozycji obrazu fotograficznego, prace 
foto introligatorskie związane z przetwarzaniem zarejestrowanych obrazów: oprawa zdjęć, druk 
kalendarzy, wykonywanie  breloków i magnesów), wykonywanie nadruków metodą termo 
sublimacji (kubki, koszulki, czapki). 

o Terapia dla osób z demencją - zajęcia dla osób z demencją odbywały się cztery razy w tygodniu 
od godz. 10.00 do 12.30. W zajęciach brało udział 25 mieszkańców każdego dnia. Wykonywano 
następujące czynności: 

− muzykoterapia – relaks, wyciszenie, słuchanie muzyki, karaoke, 

− ludoterapia -  gry planszowe (warcaby, bingo, kalambury, puzzle, domino, monopol, itp.),  

− biblioterapia – czytanie i słuchanie bajek, poezji, czytanie z podziałem na role, 
rozwiązywanie krzyżówek,  

− prace plastyczne – przygotowywanie ozdób świątecznych (bombek, choinek, stroików, 
pisanek, itp.), malowanie, lepienie z plasteliny, kolorowanie, 

− zajęcia w ogrodzie DPS – spacery, grill,  gry sportowe, „Dzień ziemniaka”, Zjazd Rodzin,  

− imprezy wyjazdowe - Dzień Dziecka (Kamień Krajeński), wycieczka nad morze – Ustka, 
spotkanie wigilijne (Kamień Krajeński), Światowy Dzień Niepełnosprawnych - Szkoła nr 8 – 
Chojnice,  wyjazd na grzyby. 

o Pracownia papieroplastyki - w pracowni  zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu od wtorku do 
piątku w godzinach 10.00-12.30. Udział mieszkańców: wtorek - 16 osób, środa - 16 osób, 
czwartek - 13 osób, piątek - 16 osób (w tym 2 osoby uczestniczące w stażu zawodowym).  Zajęcia 
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w pracowni:  

− gry planszowe (chińczyk, 5 sekund, memory itp.) krzyżówki, skaczące bałwanki z tektury,  

− skrzynki dekoracyjne z folią aluminiową, kalambury, kolorowanki dla dorosłych, serca z tektury, 

− audycja radiowa z okazji Walentynek, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet – koncert życzeń,  

− szydełko – serduszko z kordonką, łapacze snów, jaja, bombki, anioły, motyle itp.,  

− zajęcia w ogrodzie takie jak: zajęcia sportowo rekreacyjne w okresie wiosenno – jesiennym, 
grabienie liści, grile, Dzień Ziemniaka, Zjazd Rodzin, spacery, kontemplacja przyrody,  

− integracja na terenie DPS-u: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, quiz, itp.,  

− imprezy wyjazdowe: Dzień Dziecka w Kamieniu Krajeńskim, Funka – potyczki sportowe,  
wycieczka do Ustki, festiwal w Rowach „Kolorowe Anioły”, Kapeluszowy Marsz Seniorów w 
Kamieniu Krajeńskim, sprzątanie cmentarza w Charzykowach, Wigilia w Kamieniu Krajeńskim, 
grzybobranie, Światowy Dzień Niepełnosprawnych w szkole nr 8. 

o Pracownia rzeźby - zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki od godziny 
10.00 do 12.30. W zajęciach brały udział 2 osoby. Program zajęć obejmował rzeźbienie  
w drewnie. Wykonano następujące prace: płaskorzeźby, figurki aniołów, drewniane sztućce, 
figurki szachowe. 

o Pracownia ceramiki - zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu, od godziny 10.00 do 12.30.  
W zajęciach brały udział  2 osoby. Program zajęć obejmował: formowanie na kole garncarskim 
misek, talerzy, cylindra, wieczek, wykonanie butli techniką zgniatania, wykonanie ażurowego 
wazonu, wypalanie i glazurownie naczyń.  

o Pracownia modelarska - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, od godziny 10.00 do 12.30. 
W zajęciach brało udział 4 mieszkańców. Preferowane jest tzw. modelarstwo redukcyjne  
z wykorzystaniem kartonu, drewna i tworzyw sztucznych. Hasło przewodnie brzmi:  „Realizujemy 
swoje marzenia w miniaturze”. Uczestnicy zbudowali modele okrętów, żaglowców, samolotów  
i wiele innych. 

o Pracownia twórców kultury - w pracowni  zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu od wtorku do 
piątku w godzinach 10.00-12.30. Na zajęcia uczęszczało 10 osób. W pracowni Twórców Kultury 
realizowano są szeroko pojęte tematy z dziedziny muzykoterapii, teatru  i poezji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: DPS. 
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Źródło: DPS. 

 
W 2019 roku DPS kontynuował współpracę  z TEB Edukacja Sp. z o.o., Fundacją Partycypacji Społecznej 
z Poznania i Grupą Profesja z Poznania, które są realizatorem niżej wymienionych projektów: 
              Czas na zmianę  RPPM.06.01.02-22-0104/16 -  projekt realizowany był na terenie DPS, 
kierującym na staż jest Stowarzyszenie Bądź Aktywny z Kamienia Krajeńskiego ul. Dworcowa 1. Umowy 
zawarte zostały na okres od 1.12.2018 r. do 31.05.2019 r.  Umowę zawarło 14 Mieszkańców, którzy 
zdobywają doświadczenie na poniższych stanowiskach: pomoc w pralni, pracownik gospodarczy, pomoc 
w kuchni. 
             Druga tura projektu Czas na zmianę  RPPM.06.01.02-22-0104/16 – realizowany był na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w  Chojnicach. Przyjmującym na staż było Stowarzyszenie Bądź Aktywny  
w Kamieniu Krajeńskich. Umowy na czas 01.05.2019 – 31.07.2019 zawarło,  10 mieszkańców. 
Informacje o projekcie: https://efs.teb.pl/czas_zmiany/o_projekcie 
              Od września 2019 r. 21 mieszkańców podpisało umowy stażowe w projekcie „Razem możemy 
więcej” realizowanym przez Fundację Partycypacji Społecznej ul. Sieradzka 4C 60-163 Poznań 
RPPM.06.01.02-220037/17. Projekt realizowany był na terenie DPS, kierującym na staż było 
Stowarzyszenie Bądź Aktywny z Kamienia Krajeńskiego ul. Dworcowa 1. Umowy zostały zawarte na 
okres 02.09.2019 - 31.12.2019 r. 
             Następnych 6 osób podpisało umowy stażowe od 02.09.2019 r. do 30.04.2020 r. i brało udział  
w projekcie „Uczciwa praca się opłaca II” RPPM.06.01.01-22-0041/17. Realizatorem projektu była Grupa 
Profesja ul. Sieradzka 4c w Poznaniu.  
Projekt realizowany był na terenie DPS, kierującym na staż jest Stowarzyszenie Bądź Aktywny z Kamienia 
Krajeńskiego ul. Dworcowa 1.  W ramach udziału w projektach Mieszkańcy uczestniczyli w: 

o Indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym;  
o Grupowym poradnictwie psychospołecznym;  
o Grupowych warsztatach terapeutycznych; 
o Kursie zawodowym w wybranym kierunku; 
o 6 miesięcznym stażu zawodowym na wybranym stanowisku.  

 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNA 
 Przynajmniej 1 raz w roku każdy z mieszkańców bierze udział w zespole terapeutyczno-opiekuńczym: 

o spotkania grupy pracującej nad rozwiązywaniem problemów. Spotkania dotyczące 
rozwiązywania problemów realizowane są na prośbę mieszkańca, bądź w sytuacji, gdy 
pracownicy uznają taką zasadność (np. nieprzestrzeganie zasad regulaminu DPS, konflikty);  

https://efs.teb.pl/czas_zmiany/o_projekcie
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o spotkania grupy pracującej nad zaistniałym kryzysem związanym z próbą samobójczą 
mieszkańca, spotkania odbywają się w krótkim okresie po próbie samobójczej. Mają na celu 
wyjaśnienie przyczyn zaistniałego kryzysu oraz zminimalizowanie ryzyka kolejnej próby;  

o spotkania grupy pracującej nad zaistniałym kryzysem związanym z pobytem mieszkańca  
w szpitalu psychiatrycznym, spotkania odbywają się w krótkim okresie po powrocie mieszkańca 
ze szpitala i mają na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności trafienia do szpitala (zaostrzenie 
choroby czy wyuczone zaburzone zachowania). 

Powyższe oddziaływania są dokumentowane podczas każdego spotkania zespołu terapeutyczno-
opiekuńczego w indywidualnej dokumentacji mieszkańca. 
           Ponadto  odbywały się spotkania indywidualne z mieszkańcami, podczas których analizowano 
funkcjonowanie procesów poznawczych, motywacji, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 
umiejętności komunikowania się, wiedzy o chorobie. Wiąże się to z wydawaniem opinii o mieszkańcu 
na wniosek sądu, psychiatry, w celu przedstawienia Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz 
jako dane do weryfikacji IPW i inne. Przeprowadzono również badania: Skalą MMSE 53, Skalą MOCA 7, 
Skalą Poziomu Jakości Życia 105. W 2019 r. sporządzono 36 opinii psychologicznych.  
Według danych z rejestru oddziaływań psychologicznych przeprowadzono 878 spotkań indywidualnych 
z psychologiem. 
             W DPS odbywają się również spotkania grupowe: 

o Społeczność terapeutyczna - w 2019 roku odbyło się  50 spotkań społeczności terapeutycznej,  
w których średnio uczestniczyło od 40 do 50 mieszkańców DPS. 

o Grupa edukacyjno-terapeutyczna - 1 raz w tygodniu (poniedziałki)- grupa terapeutyczna dla 
mieszkańców ma charakter grupy otwartej, w skład uczestników grupy wchodzi od 6 do 11 osób, 
z czego 6 osób to mieszkańcy, którzy regularnie uczęszczają od wielu lat w spotkaniach grupy.  
W 2019 r. odbyło się 44 spotkań. 

o Grupa samopomocowa - 1 raz w tygodniu (wtorek); w grupie uczestniczy 6 osób, grupa jest 
otwarta i daje możliwość uczestniczenia każdemu chętnemu mieszkańcowi. W 2019 r. odbyło 
się 47 spotkań. 

Mieszkańcy biorą udział w grupowych oraz indywidualnych spotkaniach relaksacyjnych; relaksacja 
metodami wizualizacji, techniką relaksacji progresywnej Jacobsona, trening Schultza, ćwiczenia 
oddechowe. W 2019 r. odbyło się 40 spotkań relaksacyjnych. 
               Organizowane są również warsztaty psychologiczne w ramach projektu „Czas na zmianę": 

o trening percepcji społecznej; 
o trening komunikacji interpersonalnej; 
o trening asertywności; 
o trening autoprezentacji. 

W ww. warsztatach uczestniczyło  13  mieszkańców. 
             Zajęcia na sali rehabilitacyjnej odbywały się od poniedziałku do piątku według ustalonego 
harmonogramu, ze względu na różnorodność schorzeń i kondycję psychiczną i fizyczna naszych 
mieszkańców DPS. Formą terapii dla osób z dysfunkcją narządu ruchu są zajęcia indywidualne w których 
zakres wchodzą ćwiczenia bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia czynne, zapobieganie przykurczom, 
zmiana pozycji ułożeniowej. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych przeznaczone 
są dla osób sprawnych fizycznie. Rehabilitacja ruchowa bez względu na formę terapii ma na celu ogólne 
utrzymanie sprawności psychofizycznej. Mieszkańcy biorą udział w zawodach sportowych; np. turnieje 
piłki nożnej. Duża liczba mieszkańców regularnie (kilka razy w tygodniu) bierze udział w spacerach po 
ogrodzie oraz spacerach poza teren Domu. Na terenie ogrodu mieszkańcy jeżdżą na rowerze, grą   
w siatkówkę, dwa ognie oraz rzuty piłką do kosza. 
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12. Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  
 
             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach (zwany dalej: PCPR) realizuje zadania 
powiatu określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. - Dz. U z 2020 r. 
poz. 821), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.). PCPR zgodnie z Zarządzeniem Starosty Chojnickiego Nr 64/2011 z dnia 
21 października 2011 roku pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla powiatu 
chojnickiego. 
              Szczegółowe sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 
2019 przedstawione zostało na sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.   
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13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli 
W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli, w dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym m.in. 
omówiono i pozytywnie zaopiniowano sprawozdania z pracy za 2018 r.:  

o Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach,  
o Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, 
o Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach,  
o Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach,   
o Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, 
o Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.  

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (PZZK) w dniu 27 czerwca 2019 r., poświęcone było przygotowaniu do sezonu 
turystycznego. Omówiono stan kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu 
chojnickiego oraz zasady sprawowania nad nimi nadzoru. Zapoznano się z informacją  
o przeprowadzonych kontrolach ośrodków wypoczynkowych oraz obozów pod namiotami.  Uzyskano 
informację o zasadach organizacji obozów harcerskich i wypoczynków letnich organizowanych w lasach, 
organizacji wspólnej łączności oraz procedurach działania w przypadku zdarzeń na akwenach wodnych 
i zaplanowanym przez Straż cyklu ćwiczeń na akwenach wodnych, w celu przypomnienia miejsc 
wodowania. Przypomniano o powołaniu nieetatowego ogniwa wodnego Policji na okres wakacyjny, 
którego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na akwenach wodnych oraz terenach przyległych oraz 
o zintensyfikowanych siłach patrolowych w miejscowościach letniskowych. Omówiono obowiązki 
związane z organizacją kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli oraz imprezy planowane w okresie 
letnim. Przedyskutowano zagrożenia związane ze środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz 
uzyskano ze strony przedstawicieli Policji zapewnienie o wzmożonych działaniach prewencyjnych  
i profilaktycznych w tym zakresie. Zapoznano się również z zagrożeniem związanym z ASF i aktualną 
sytuacją epizootyczną na terenie powiatu. Przedstawiciele Policji poruszyli problem miejsc wodowania 
łodzi policyjnych i otrzymali zapewnienie ze strony KPPSP, która wyznaczyła już najbardziej dogodne 
miejsca do wodowania łodzi, że przekaże wykaz Policji.  

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (PZZK) w dniu 23 października 2019 r. poświęcone było przygotowaniu do sezonu 
zimowego. Przedstawiciele służb, inspekcji, straży, urzędów miast i gmin, wraz z przedstawicielami 
ośrodków pomocy społecznej, omówili przygotowanie do sezonu zimowego, zasady, formy i możliwości 
udzielania pomocy najbardziej potrzebującym. Omówiony również został stan przygotowania do sezonu 
zimowego przez zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omówił realizację planu pracy komisji w 2019 r.   
Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa zrealizowane w 2019 r.: 

o Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Chojnickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji  
i zasad pracy łączności Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR powiatu chojnickiego  
wprowadzono Instrukcję i zasady pracy sieci łączności Zintegrowanego Systemu ratowniczego 
TUR, której rozbudowa trwała przez cały 2018 r. W roku 2019 zmodernizowano Zintegrowany 
System Ratowniczy „TUR” powiatu chojnickiego stanowiący sieć przeznaczoną dla zapewnienia 
zapasowej łączności radiowej na terenie powiatu chojnickiego o dodatkową funkcjonalność 
polegającą na zdalnym dostępie  do TUR z wykorzystaniem sieci Internet.   
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o Rozbudowano Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego (ISOPCh) przeznaczony do 
informowania o zagrożeniach bezpieczeństwa o moduł SMS do powiadamiania członków PZZK 
o terminie i miejscu spotkań w trybie alarmowym.  

o Zarządzeniem nr 2/2019 Starosty Chojnickiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji 
Gminnych/Miejskich Planów Zarządzania Kryzysowego wyznaczono do opracowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego moduły zadaniowe do planów zarzadzania kryzysowego 
oraz opracowano moduły do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

o Zarządzeniem nr 29/2019 Starosty Chojnickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji 
przedsięwzięć zarządzania kryzysowego w powiecie chojnickim w 2019 r. określono Wytyczne 
do działalności w dziedzinie zarządzenia kryzysowego w powiecie chojnickim w 2019 r. 

o Przez cały 2019 r. prowadzono comiesięczne spotkania z osobami zajmującymi się obroną 
cywilną i zarządzaniem kryzysowym w urzędach miast i gmin powiatu chojnickiego, na których 
omawiano bieżące problemy.  

o Od 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego uczestniczy w treningach SI 
PROMIEŃ związanych z wymianą informacji w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń  
i Alarmowania.  Dyrektor Wydziału uczestniczył również w kursie dla operatorów SI Promień 
zorganizowanym przez Wojewodę Pomorskiego.  

o W zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej opracowano Plan Działania Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu Chojnickiego w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. oraz dokonano oceny stanu 
przygotowań obrony cywilnej za 2018 r. Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego uczestniczył w 12 treningach nasłuchu sygnałów w sieci radiowej ostrzegania  
22 ODN (Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania), przekazując sygnały do jednostek 
samorządowych oraz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.  W dniach 25-26 września 2019 r. 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w konferencji 
szkoleniowej z zakresu obrony cywilnej w Cedrach Wielkich połączonej z ćwiczeniem  
Wojewódzkiej Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej (LFOC) utworzonej na bazie Aeroklubu 
Gdańskiego. 

o W dniu 11 maja 2019 r. wspólnie z Zarządem Rejonowym PCK w Chojnicach i przy współudziale 
Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach przygotowano  
i przeprowadzono etap powiatowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i OC dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego. Uczestnicy rozwiązywali test 
umiejętności teoretycznych i wykonywali praktyczne ćwiczenia nabyte podczas realizacji 
nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. W 2019 r. w etapie powiatowym uczestniczyły drużyny 
z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Zwyciężyła Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo - Techniczne w Chojnicach, która reprezentowała 
powiat na etapie wojewódzkim. Łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 1 446,92 zł. 
W roku 2019 r. postanowiono zmienić i rozszerzyć formułę Mistrzostw i zaprosić do udziału  
w nich przedstawicieli służb z terenu powiatu chojnickiego. Propozycja spotkała się  
z zainteresowaniem i udział w mistrzostwach zadeklarowali niezawodnie, jak co roku, 
przedstawiciele Straży Miejskiej w Chojnicach oraz po raz pierwszy przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Komendy Powiatowej Policji  
w Chojnicach, Jednostki Wojskowej 3775 w Nieżychowicach.  Po wielu latach zdecydowano się 
również na organizację Mistrzostw w plenerze - zawody odbyły się w Parku 1000- Lecia  
w Chojnicach. Każda z w/w służb przygotowała krótką informację na temat działalności swojej 
jednostki oraz zaprezentowała wybrany sprzęt. Nowy sposób organizacji Mistrzostw spotkał się 
z aprobatą ze strony uczestników i postanowiono kontynuować ten pomysł w kolejnych latach. 

o  W dniu 13 czerwca 2019 r. przeprowadzono powiatowy (rejonowy) trening systemu wczesnego 
ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na temat: „Przewidywanie  
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i prognozowanie sytuacji skażeń na obszarze powiatu oraz praktyczne sprawdzenie podsystemu 
rozpoznania skażeń”, w którym uczestniczyły formacje OC: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych 
i Alarmowania, Drużyny Wykrywania i Alarmowania jednostek samorządowych, przedstawiciele 
Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz przedstawiciele miast i gmin powiatu 
chojnickiego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Ćwiczenie obejmowało 2 epizody – pierwszy 
obejmował pożar Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, drugi epizod działania w związku  
z podejrzeniem osoby skażonej materiałem radioaktywnym. Łączny koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia wyniósł 820,00 zł.  

o W dniu 21 listopada 2019 r. uczestniczono w wojewódzkim treningu systemu wykrywania  
i alarmowania nt.: „Działanie wydzielonych sił i środków jednostek administracji publicznej  
i samorządowej oraz wybranych podmiotów gospodarczych województwa pomorskiego  
w przypadku wystąpienia skażenia czynnikami CBRN w wyniku uwolnienia substancji 
niebezpiecznych w sytuacjach innych niż uderzenie bronią masowego rażenia”. W treningu 
udział wzięły 2 osoby z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Chojnicach, po 2 osoby zajmujące się sprawami obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i sprawami obronnymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i Urzędzie Gminy  
w Chojnicach oraz po 1 osobie zajmującej się sprawami obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i sprawami obronnymi w Urzędzie Miejskim w Czersku i Urzędzie Gminy  
w Konarzynach.  Nie poniesiono kosztów szkolenia.   

             Szczegółowa ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2019 roku 
obejmująca:  

o bezpieczeństwo i porządek publiczny, w zakresie działalności Komendy Powiatowej Policji 
w Chojnicach, 

o bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie działań Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, 

o stan sanitarno–epidemiologiczny realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Chojnicach, 

o bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne w zakresie działań Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Chojnicach,  

o bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa budowlanego w zakresie działań Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, 

o działalność Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Chojnicach, 

przedstawiona została na sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.  
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14.Ochrona przeciwpowodziowa 
 

Wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, na terenie działania 
Komendy, zlokalizowano powiatowy magazyn, który wyposażono w podstawowy sprzęt p/powodziowy, 
taki jak: worki, rękawice robocze, latarki czołowe, baterie, łopaty, szpadle, sznurki, rękawice, baterie, 
płaszcze p/deszczowe, agregaty prądotwórcze, przedłużacze, reflektory, plandeki i sprzęt łączności  
w ramach systemu „TUR”.  
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15. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

             W strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach (zwanego dalej: PUP) 
wyodrębniono następujące komórki organizacyjne: 

o Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń (IES), 
o Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ): 

− Referat Instrumentów Rynku Pracy, 

− Referat Usług Rynku Pracy, 
o Dział Organizacyjno-Administracyjny, 
o Dział Finansowo-Księgowy, 
o Samodzielne stanowisko radcy prawnego. 

Na dzień 31.12.2019 r. stan zatrudnienia w chojnickim urzędzie pracy wynosił 48 osób. Dbając o poprawę 
dostępu osób bezrobotnych, poszukujących pracy czy też pracodawców do szerokiej oferty aktywizacji na 
terenie powiatu chojnickiego PUP inicjuje i organizuje swoją działalność w punktach mieszczących się poza 
siedzibą urzędu. I tak w 2019 roku funkcjonowały Punkty Obsługi Klienta w Czersku oraz Brusach.  
W terenowych Punktach Obsługi Klienta osoby zainteresowane mogą m.in.:  

o uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,  
o skorzystać z usług pośrednictwa pracy,  
o uzyskać informacje m.in. o:  

− aktualnie realizowanych przez urząd pracy programach aktywizujących osoby bezrobotne,  

− aktualnie prowadzonych naborach na szkolenia,  

− procedurze przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,  

− aktualnej sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, 
o dostarczyć dokumenty, które wpływają na status osoby bezrobotnej lub prawo do zasiłku, 
o pobrać wnioski do rejestracji dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. 

              Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach, w końcu 
grudnia 2019 r. wyniosła 2 921 osób i była niższa o 292 osoby (9,1%) w porównaniu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego. 
 

 

Tabela 28. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu chojnickiego w latach 2018-2019  

Wyszczególnienie 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 
wzrost/spadek 

liczba osób % 

Powiat ogółem 3 213 2 921 -292 -9,1% 

Miasto Chojnice 952 846 -106 -11,1% 

Gmina Chojnice 674 582 -92 -13,6% 

Czersk 937 858 -79 -8,4% 

Brusy 556 538 -18 -3,2% 

Konarzyny 94 97 +3 +3,2% 

Źródło: PUP 
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Wykres 16. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu chojnickiego w latach 2018-2019 
 

 

W końcu grudnia 2019 r., w czterech gminach 

powiatu chojnickiego (miasto Chojnice, 

gmina Chojnice, Czersk, Brusy), liczba 

bezrobotnych okazała się niższa niż  

w analogicznym okresie roku 2018, jedynie  

w gminie Konarzyny bezrobocie nieznacznie 

wzrosło w stosunku do grudnia 2018 roku. 

 
 
 

Źródło: PUP 

 
W końcu 2019 roku, w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek zarówno liczby 

bezrobotnych kobiet o 218 osób (tj. 10,2%), jak i liczby zarejestrowanych mężczyzn  

o 74 osoby (tj. 6,9%). 

 

Wykres 17. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w powiecie chojnickim w 2019 roku 

 

Źródło: PUP 
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Tabela 29. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w powiecie chojnickim w 2019 roku 

 
  

31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 

Ogółem 
  

3 405 3 405 3 312 3 169 3 065 2 938 2 950 2 871 2 938 2 916 2 894 2 921 

  w tym: 

Kobiet 
  

2 255 2 272 2 207 2 108 2 050 1 980 1 991 1 936 1 967 1 942 1 931 1 924 

Mężczyzn 
  

1 150 1 133 1 105 1 061 1 015 958 959 935 971 974 963 997 
 

 

Źródło: PUP 
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Oprócz osób bezrobotnych PUP obsługiwał również osoby poszukujące pracy. Zgodnie z definicją, 
poszukującym pracy może być osoba nie zatrudniona poszukująca pracy (np. pobierająca rentę, emeryturę) 
oraz osoba zatrudniona zgłaszająca zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu 
pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. 

Na koniec grudnia 2019 roku w ewidencji PUP Chojnice zarejestrowanych było 65 osób 
poszukujących pracy (84 osoby na koniec 2018 r.), z tego 23 osoby to niepełnosprawni niepozostający  
w zatrudnieniu. 
            Stopa bezrobocia to przedstawiana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób 
bezrobotnych, a liczbą osób aktywnych zawodowo (to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do 
podjęcia pracy). 
          Ludność aktywna zawodowo są to osoby wykonujące pracę przynoszącą im dochód lub zarobek,  
a także bezpłatnie pomagające w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej – pracujący oraz osoby 
poszukujące pracy i zdolne do jej podjęcia – bezrobotni. 

Tabela 30. Poziom i stopa bezrobocia powiatu chojnickiego na tle woj. pomorskiego i kraju w latach 2018-
2019 

Stan na dzień: 
Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia (%) 

Powiat Województwo Kraj Powiat Województwo Kraj 

31.12.2018 3 213 46 082 968 888 8,6 4,9 5,8 

31.12.2019 2 921 41 817 866 374 7,8 4,4 5,2 

Dynamika (2018=100) 90,9 90,7 89,4 90,7 89,8 89,7 
 

 

Źródło: PUP 

 

Wykres 18. Poziom bezrobocia w powiecie chojnickim w latach 2003-2019 (stan na dzień 31.XII) 

 
Źródło: PUP 

 

               Poziom bezrobocia w powiecie chojnickim w latach 2003-2019 utrzymywał się na 
zróżnicowanym poziomie. Począwszy od roku 2012 poziom bezrobocia notowany na koniec grudnia 
sukcesywnie spada. Rok 2019 był kontynuacją bardzo korzystnych zmian na rynku pracy powiatu 
chojnickiego i dalszego spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W badanym okresie odnotowano 
najniższe od lat bezrobocie.  
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              Główny Urząd Statystyczny dokonał korekty stopy bezrobocia za okres 31.12.2018-31.08.2019, 
wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym. 

Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim od początku 2019 roku notowała sukcesywny spadek. 
Najwyższy poziom tego wskaźnika, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w pierwszych dwóch 
miesiącach roku, natomiast miesiącem o najniższej stopie bezrobocia okazał się sierpień 2019 r. 

 
Wykres 19. Kształtowanie się stopy bezrobocia w powiecie chojnickim w latach 2018-2019 (w %) 

 
Źródło: PUP 
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Tabela 31. Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim w latach 2018-2019 (w %) 

Rok 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 

2018 9,7 9,7 9,5 9,1 8,8 8,5 8,5 8,2 8,3 8,6 8,6 8,6 

2019 9,0 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 7,7 7,8 

Źródło: PUP 
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Wykres 20. Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim na tle województwa i kraju w okresie  
styczeń 2019 r. – grudzień 2019 r. 

 
Źródło: PUP 

 

Wykres 21. Długookresowe tendencje bezrobocia w powiecie chojnickim w latach 1992-2019 (stan 
na dzień 31.XII) 

 
Źródło: PUP 
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 Odpływ bezrobotnych — oznacza liczbę osób, które w ciągu roku zostały wykreślone z ewidencji 
urzędu pracy z różnych przyczyn m.in. w związku z podjęciem pracy stałej, sezonowej, uczestnictwem  
w aktywnych programach rynku pracy, w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, dobrowolnej 
rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej, podjęcia nauki, nabycia praw emerytalnych lub rentowych itd. 
              W okresie styczeń-grudzień 2019 roku wyłączono z ewidencji 4 795 osób (o 819 osób mniej niż 
w tym samym okresie 2018 roku). Mniejsza liczba rejestracji niż wyłączeń z ewidencji spowodowała, że 
bezrobocie na terenie powiatu chojnickiego w 2019 roku zmalało o 292 osoby w stosunku do roku 2018 
(w analogicznym okresie roku ubiegłego bezrobocie zmalało o 249 osób). 

 
 
               Struktura bezrobotnych wg wykształcenia, wieku, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 
przedstawiona została w tabeli 33. 

 

 

 

Tabela 32. Główne przyczyny wyłączeń bezrobotnych z ewidencji w latach 2010-2019 r. 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podjęcia pracy 4 335 3 992 3 774 4 266 4 234 4 672 4 434 3 774 2 959 2 358 

Niepotwierdzenie 

gotowości 
2 978 2 908 2 540 2 957 2 704 1 639 1 522 1 319 1 050 782 

Dobrowolna rezygnacja 

ze statusu bezrobotnego 
404 409 409 327 493 387 346 313 269 262 

Odmowa przyjęcia 

propozycji odpowiedniej 

pracy 

68 60 52 72 128 537 290 387 370 215 

Rozpoczęcie stażu 774 237 437 363 462 492 382 361 233 313 

Rozpoczęcie prac 

społecznie użytecznych 
157 62 61 62 161 32 75 99 71 65 

Nabycie praw do 

świadczenia 

przedemerytalnego 

92 107 136 115 124 123 127 90 68 58 

Rozpoczęcie szkolenia 507 92 358 221 199 117 74 51 39 18 

Pozostałe przyczyny 257 429 393 382 365 658 404 596 555 724 

OGÓŁEM WYŁĄCZENIA: 9 572 8 296 8 160 8 765 8 870 8 657 7 654 6 990 5 614 4 795 
 

Źródło: PUP 
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Tabela 33. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia, wieku, stażu pracy i czasu pozostawania 
bez pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Wyszczególnienie 
Powiat  

ogółem 

w tym 

Miasto 

Chojnice 

Gmina 

Chojnice 
Czersk Brusy Konarzyny 

wg wykształcenia 

wyższe 276 121 43 57 48 7 

średnie zawodowe 614 203 132 155 100 24 

średnie ogólne 383 103 69 106 99 6 

zasadnicze 

zawodowe 
1 055 249 212 349 211 34 

gimnazjalne i poniżej 593 170 126 191 80 26 

wg wieku 

18-24 497 110 103 148 110 26 

25-34 941 270 185 279 183 24 

35-44 630 195 127 186 108 14 

45-54 443 136 73 137 75 22 

55-59 268 85 60 73 43 7 

60 i powyżej 142 50 34 35 19 4 

wg stażu pracy 

bez stażu 301 76 64 100 51 10 

do 1 roku 460 145 90 137 73 15 

1-5 908 226 189 262 191 40 

5-10 447 139 78 133 85 12 

10-20 482 150 100 140 83 9 

20-30 236 82 43 68 36 7 

30 i więcej 87 28 18 18 19 4 

wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

1-12 1 641 562 323 443 263 50 

powyżej 12 1 280 284 259 415 275 47 
 

Źródło: PUP 
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Na koniec grudnia 2019 roku  

w PUP Chojnice zarejestrowanych było 401 osób 

posiadających prawo do zasiłku (13,7% ogółu 

bezrobotnych). W odniesieniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego liczba osób z prawem do 

zasiłku zmalała o 36,5% (tj.  

o 230 osób). W końcu grudnia 2019 roku zasiłek 

dla bezrobotnych pobierało 16,9% ogółu 

zarejestrowanych w PUP Chojnice mężczyzn 

(rok wcześniej 23,0%) oraz 12,1% ogólnej liczby 

zarejestrowanych kobiet (w 2018 roku odsetek 

ten wyniósł 18,0%).                                                
                                                                                                                    Źródło: PUP 

 

W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach zarejestrowało się 4 347 osób 
bezrobotnych oraz 72 osoby poszukujące pracy. 

Rejestracji w PUP Chojnice można dokonać poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu 
lub za pośrednictwem sieci Internet, czyli tzw. e-rejestrację. W 2019 roku z tej opcji rejestracji skorzystały 
62 osoby, w tym 27 osób dokonało pełnej rejestracji, tj. z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub 
profilu zaufanego systemu ePUAP. 

W 2019 roku Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy  
w Chojnicach wydał 10 809 decyzji administracyjnych, tj. o 1 533 mniej niż w analogicznym okresie 2018 
roku.  W badanym okresie wydano 6.382 zaświadczenia, z tego: 

o dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1 813);  
o  dla ośrodków pomocy społecznej (178 w systemie SEPI);  
o dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego (124); 
o  dla innych instytucji (4 267).  

W 2019 roku wpłynęło 108 odwołań od decyzji administracyjnych.  
 Dodatek aktywizacyjny – oznacza kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym 
posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd 
pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W 2019 roku wpłynęły 232 wnioski o przyznanie dodatku 
aktywizacyjnego z tytułu podjęcia pracy z własnej inicjatywy, tj. o 10 więcej niż w roku 2018.  Dodatek 
aktywizacyjny przyznano 226 osobom. Decyzje odmowne otrzymało 6 osób – niespełniających kryteriów 
programu. Łącznie w 2019 roku urząd wydatkował 287 621,80 zł na wypłatę dodatków aktywizacyjnych 
(tj. o 46 726,20 zł więcej niż w roku 2018). 
 

Wykres 22. Bezrobotni z prawem do zasiłku  
w powiecie chojnickim w latach 2018-2019 
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Wykres 23. Wnioski o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w latach 2010-2019 

 
 Źródło: PUP.  

 
                Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) jest działem, funkcjonującym w strukturze urzędu pracy 
od listopada 2009 roku. W jego skład wchodzą dwa referaty:  

o Referat Usług Rynku Pracy, do zadań którego należą: 

− pośrednictwo pracy, 

− poradnictwo zawodowe, 

− organizacja szkoleń. 
o Referat Instrumentów Rynku Pracy, do zadań którego należą: 

− organizacja subsydiowanych miejsc pracy, 

− udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. 
 W 2019 roku 684 pracodawców zgłosiło w PUP Chojnice 1 951 ofert pracy na 5 158 miejsc pracy 
(w 2018 roku odpowiednio: 726 pracodawców zgłosiło 2 408 ofert pracy na 5 503 miejsca pracy).  
A zatem, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zgłoszono 345 mniej wolnych miejsc pracy. Największy 
wzrost liczby ofert pracy odnotowano w branży: Usługi dla instytucji i ludności. 
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Tabela  34. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w 2019 roku w układzie 
branżowym 

Branża 
Liczba miejsc pracy zgłoszonych w 2019 roku 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem 

Jednostki Samorządowe 26 28 69 25 38 27 39 36 45 13 9 2 357 

Stolarstwo 51 3 13 16 1 57 25 4 4 2 1 0 177 

Handel hurtowy i detaliczny 23 47 41 51 55 36 49 17 34 16 22 18 409 

Produkcja i handel hurtowo detaliczny 42 51 31 61 18 14 43 7 35 56 56 9 423 

Transport 8 20 15 7 8 2 9 28 1 7 4 0 109 

Budownictwo 28 51 66 67 49 20 35 9 58 41 29 23 476 

Przetwórstwo rybne 149 0 0 2 4 19 21 18 89 19 38 0 359 

Ochrona zdrowia 5 13 19 16 11 7 7 7 6 2 5 4 102 

Szkoły i Przedszkola 3 12 5 4 0 4 15 9 15 1 0 1 69 

Produkcja z PCV i metalu 17 42 42 32 54 45 28 42 29 34 20 21 406 

Usługi dla instytucji i ludności 453 62 111 146 82 389 96 72 42 61 564 24 2 102 

Hotele, restauracje i bary 9 8 31 22 23 4 6 12 15 5 6 28 169 

Wydawnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem stanowisk: 5 158 

Źródło: PUP 
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             Giełdy pracy polegają na zorganizowaniu spotkania z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy  
z wyselekcjonowaną przez pośrednika pracy grupą osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Mogą 
być one organizowane w siedzibie urzędu pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę. W 2019 
roku, w PUP Chojnice zorganizowano 166 giełd pracy (w 2018 roku - 188). Uczestniczyły w nich 953 osoby 
bezrobotne (odpowiednio w 2018 roku - 1 139 osoby). W ramach tej formy pośrednictwa pracy, 224 
osoby bezrobotne znalazły zatrudnienie (w ubiegłym roku 174 osób). Najczęściej poszukiwani 
pracownicy: pomocniczy robotnik budowlany, murarz, sprzedawca, pakowacz ręczny, fryzjer, monter 
wyrobów z tworzyw sztucznych. 

       Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach prowadzi bazę podmiotów gospodarczych 
współpracujących z PUP Chojnice w ramach ustawowych zadań. Na dzień 31.12.2019 roku w bazie 
zarejestrowanych było 4 489 podmiotów gospodarczych. W 2019 roku urząd pozyskał do współpracy 
252 pracodawców, którzy dotychczas nie współpracowali z tutejszym PUP (odpowiednio w 2018 roku 
pozyskano 193 pracodawców).  
                 Powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców, tzn. 
dokonują wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń, wydają zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wystawiają informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy  
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 
organizowanej dla pracodawcy. Zadania PUP w zakresie cudzoziemców: 

o Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatele Białorusi, 
Mołdowy, Rosji, Ukrainy, Gruzji oraz Armenii mogą podejmować krótkoterminową pracę  
w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy) bez obowiązku 
uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi 
(pracodawca lub osoba fizyczna) ma obowiązek złożenia stosownego oświadczenia  
w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w PUP Chojnice wpisano do ewidencji 1 090 oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a więc o 112 oświadczeń mniej niż  
w analogicznym okresie 2018 roku. 

o Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - od  
1 stycznia 2018 r. na powiatowe urzędy pracy nałożone zostały dodatkowe zadania związane  
z legalizacją pracy cudzoziemców. Pracodawcy z branży sezonowej, chcąc zatrudnić legalnie 
cudzoziemca, muszą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby lub 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w PUP Chojnice 
wydano 82 zezwolenia na pracę sezonową, tj. o 56 zezwoleń mniej niż   w analogicznym okresie 
2018 roku. W 2019 roku PUP Chojnice wpisywał do ewidencji oświadczenia oraz wydawał 
zezwolenia na pracę sezonową wyłącznie poprzez usługę e-rejestracji. 

o Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu 
o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 
organizowanej dla pracodawcy - informację tę wydaje starosta (dyrektor PUP) właściwy ze 
względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Stanowi ona załącznik do 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP, składanego do wojewody. 
W 2019 roku 56 pracodawców złożyło do PUP Chojnice 132 wnioski o wydanie informacji 
starosty, zgłaszając 2 063 wolne miejsca pracy (odpowiednio w 2018 roku 55 pracodawców, 113 
wnioski o wydanie informacji starosty, 1 150 wolnych miejsc pracy). Najliczniejsze stanowiska 
pracy zgłaszane przez pracodawców w 2019 roku w ramach wniosków o wydanie informacji 
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych: pomocniczy robotnik w przemyśle 



 

 

137 

 

przetwórczym, rozbieracz-wykrawacz, pracownik produkcyjny, pracownik przetwórstwa 
rybnego, pakowacz ręczny, monter konstrukcji stalowych. 

 
System EURES w Polsce i w województwie pomorskim 
             Sieć EURES European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) tworzą publiczne 
służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia. Sieć EURES świadczy 
usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy  
w państwach członkowskich UE i EFTA. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do 
poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia 
pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa 
członkowskiego UE lub EFTA.  Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając 
na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Rolą Powiatowego Urzędu 
Pracy w Chojnicach jest przyjmowanie z wojewódzkich urzędów pracy zagranicznych ofert pracy oraz 
upowszechnianie zagranicznych ofert pracy.  Wszystkie oferty pracy upowszechniane w ramach EURES 
są udostępniane na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (psz.praca.gov.pl). Oferty pracy w ramach EURES realizowane przez 
wojewódzkie urzędy pracy w całym kraju przekazywane są do upowszechnienia do powiatowych 
urzędów pracy, jeżeli zagraniczny pracodawca zgłosi taką potrzebę. PUP Chojnice udostępnia otrzymane 
oferty EURES na tablicach informacyjnych urzędu pracy, ekranie ściennym LCD oraz w lokalnych mediach 
(Czas Chojnic). Ponadto dzięki działaniu strony internetowej http://psz.praca.gov.pl/oferty-pracy, osoby 
poszukujące pracy mają stały dostęp do aktualnych ofert pracy za granicą za pośrednictwem EURES. 
Pośrednik pracy ds. EURES informuje osoby poszukujące pracy za granicą o możliwości skorzystania  
z zagranicznych ofert pracy, udziela informacji o warunkach życia i pracy w państwach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i sytuacji na rynkach pracy w tych państwach. W okresie od stycznia do grudnia 
2019 roku, w ramach sieci EURES, PUP w Chojnicach przyjął 163 ofert pracy za granicą na 1 218 miejsc 
pracy.  Najczęściej poszukiwano pracowników do zbioru truskawek (311 wolnych miejsc pracy) oraz 
górników ścianowych (75 wolnych miejsc pracy).  
 
Zwolnienia grupowe 

      Jednym z zadań Referatu Usług Rynku Pracy jest monitorowanie zwolnień grupowych.  
W 2019 roku odnotowano 2 zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Nie 
odnotowano zawiadomień o planowanej redukcji zatrudnienia od pracodawców z powiatu chojnickiego. 
Informację o planowanych zwolnieniach przekazali wyłącznie pracodawcy z innych regionów Polski, 
zatrudniający mieszkańców naszego powiatu. Podmioty te cyklicznie przekazują tego typu zgłoszenia  
w związku z restrukturyzacją firmy i wynikającej z tego optymalizacji zatrudnienia. Zawiadomienia te 
miały zasięg ogólnopolski i ostatecznie zwolnienia grupowe nie objęły mieszkańców powiatu 
chojnickiego.  

 
Szkolenia  

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 
w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenie jest realizowane według planu nauczania 
obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenia organizowane są  
w następujących formach: 

o szkolenia grupowe, 
o szkolenia wskazane przez osobę, 
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o studia podyplomowe, 
o szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 
o finansowanie kosztów egzaminów zawodowych i licencji, 
o pożyczka szkoleniowa, 
o szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów szkoleniowych, 
o szkolenia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, 
o kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 
 Szkolenia wskazane przez osobę realizowane są na wniosek osoby uprawnionej (zarejestrowanej 

w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy) po uzasadnieniu celowości w jego 
udziale. Celowość ustala się na podstawie: 

o deklaracji pracodawcy w zakresie zatrudnienia osoby uprawnionej po ukończeniu wskazanego 
szkolenia, bądź 

o  oświadczenia osoby uprawnionej, deklarującej podjęcie własnej działalności gospodarczej, po 
ukończeniu wskazanego szkolenia. 

W 2019 roku w tej formie wsparcia uczestniczyło 19 osób (w roku ubiegłym odpowiednio –  
43 osoby). Najczęściej dofinansowane kierunki szkoleń wskazanych przez osobę, to: 

o kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii C - 5 osób, 
o kierowca zawodowy (prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii 

C) – 2 osoby, 
o kurs spawania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG 135 – 2 osoby, 
o operator koparko-ładowarki, kl. III - 2 osoby. 

 

 
 

                Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to instrument, którego celem jest zapobieganie utracie 
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie 
zmieniającej się gospodarki. KFS jest to wydzielona część środków FP przeznaczona na finansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.  

Tabela 35. Wydatki poniesione na szkolenia bezrobotnych w 2019 roku 

Szkolenia – wydatki w 2019 roku 

Lp. Źródło finansowania 

Wydatki (zł) 
Zobowiązania  

2020 (zł) 

Osoby  

2019 (2018) 
w ramach 

przyznanej 

dotacji 

wkład własny PUP 

1. 

szkolenia wskazane przez osobę 60 801,30 10 342,02 0 19(1) 

FP Algorytm 0 8 987,28 0 2 (1) 

PROGRAM REGIONALNY „PRACA DLA 

POMORZAN” – REZERWA MARSZAŁKA 
18 030,00 1 354,74 0 5 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie chojnickim (IV) – EFS PO WER, 

Poddziałanie 1.1.1 

26 928,89 0 0 8 

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie 

chojnickim (4) – EFS RPO WP, Poddziałanie 5.1.2 

15 842,41 0 0 4 

2. badania lekarskie 0 1 042,40 0 12 

Ogółem 60 801,30 11 384,42 0 31 (1) 

Źródło: PUP 
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W 2019 roku wpłynęły ogółem 124 wnioski, z czego: 

o 106 rozpatrzono pozytywnie, 
o 13 odrzucono z przyczyn formalnych, 
o 5 pozostawiono bez rozpatrzenia. 

W 2019 roku przeprowadzono 18 kontroli w siedzibie pracodawców w zakresie prawidłowości 
postanowień realizacji umów o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań 
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W 2019 roku PUP w Chojnicach, realizując programy na 
rzecz promocji zatrudnienia, dysponował limitem w wysokości: 8 549 985,38 zł. Źródła finansowania 
programów rynku pracy przestawia poniższa tabela. 

 

 
 

Tabela 36. Wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wydatki w 2019 roku 

Lp. 
Źródło 

finansowania 

Wydatki (zł) Zobowiązania  

2019 

(zł) 

Zobowiązania  

2020 

(zł) 

Osoby  

2019 
w ramach przyznanej 

dotacji 

wkład własny 

PUP   

1. KFS  400 000,00  0,00 0,00 0,00 132 

2. KFS rezerwa 100 000,00 0,00 0,00 0,00 41 

Ogółem 500 000,00   0,00 0,00 0,00 173 

Źródło: PUP 

 

Tabela 37. Źródła finansowania programów rynku pracy w 2019 roku 

Lp. Źródło finansowania programów 
Limit środków w 2019 

r. (w PLN) 

1 Algorytm (Fundusz Pracy) 1 214 313,10 

2 

Rezerwa Marszałka Województwa Pomorskiego - Europejski 
Fundusz Społeczny 

5 769 386,90 

z tego 
Regionalny Program Operacyjny (RPO) 2 385 375,90 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) 

3 384 011,00 

3 
Rezerwa Marszałka Województwa Pomorskiego – Program 
Regionalny 

378 600,00 

4 Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) 681 600,00 

5 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (Fundusz Pracy) 500 000,00 

6 PFRON 6 085,38 

Źródło: PUP 
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Wykres 24. Źródła finansowania programów rynku pracy w 2019 roku 

 
Źródło: PUP 
 

          W 2019 roku PUP Chojnice zrealizował następujące projekty i programy: 
o Rezerwa Marszałka Województwa Pomorskiego – Europejski Fundusz Społeczny 

− Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (IV)” 
PO WER 1.1.1 

− Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy  
w powiecie chojnickim (4)” RPO WP 5.1.2 

o Rezerwa Marszałka Województwa Pomorskiego – Program Regionalny 

− „Praca dla Pomorzan” 
o Rezerwa Ministra - Fundusz Pracy  

− „Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”; 

− „Program na rzecz bezrobotnych zamieszkujących na wsi”; 

− „Program tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych”. 
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizował następujące instrumenty rynku 

pracy – ustawowe programy na rzecz promocji zatrudnienia: 
o prace interwencyjne,  
o roboty publiczne,  
o staże,  
o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje), 
o refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
o prace społecznie użyteczne, 
o refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub osobą zależną, 
o zwrot kosztów przejazdu, 
o bon na zasiedlenie, 
o bon zatrudnieniowy, 
o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych, którzy ukończyli 

50 rok życia, 
o świadczenie integracyjne. 

4,4%

14,2%

67,5%

5,8% 8,0%
0,1%

Rezerwa Marszałka - Program Regionalny Algorytm (FP)
Rezerwa Marszałka (EFS) KFS
Rezerwa Ministra (FP) PFRON



 

 

141 

 

Tabela 38. Uczestnicy programów na rzecz promocji zatrudnienia w latach 2018-2019 

Program 
Liczba uczestników Dynamika 

2018=100 2018 2019 

Prace interwencyjne 297 288 96,97 

Roboty publiczne 221 149 67,42 

Staże 431 360* 83,53 

Prace społecznie użyteczne 82 74 90,24 

Program Aktywizacja i Integracja 0 0 0 

Bon zatrudnieniowy 8 3 37,50 

Świadczenie aktywizacyjne 1 0 0,00 

Refundacja skł. ZUS – os. do 30 roku życia, podejmujące 

zatrudnienie po raz pierwszy 
0 0 0,00 

Jednorazowa refundacja skł. ZUS 0 0 0,00 

Dofinansowanie wynagrodzenia – os. powyżej 50 roku życia 12 3 25,00 

Szkolenia grupowe 0 0 0 

Szkolenia wskazane przez osobę  41 19 46,34 

Bony szkoleniowe 2 0 0 

Studia podyplomowe 0 0 0 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i 

przystąpienie do spółdzielni socjalnej  
123 62 50,41 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 

pracy 
359 250 69,64 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi 

do lat 6 lub osoba zależną 
26 31 119,23 

Zwrot kosztów przejazdu 149 92 61,74 

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 1 0 0 

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla 

spółdzielni socjalnych 
12 0 0 

Bon na zasiedlenie 22 19 86,36 

Ogółem 1 787 1 350 76 
 

Źródło: PUP. 

* w 2019 roku stażami objęto łącznie 360 osób, w tym 1 osobę ze środków PFRON (zarejestrowana jako poszukująca pracy) 

 
Święto Publicznych Służb Zatrudnienia - aby uczcić 100 rocznicę powołania do życia Publicznych 

służb Zatrudnienia tut. urząd zorganizował uroczystą konferencję poświęconą tak ważnemu 
wydarzeniu, jakim jest jubileusz 100–lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia.  Konferencja odbyła 
się w dniu 28 stycznia w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach. 

XV Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus” pod hasłem „Liczy się – indywidualny pomysł na 
siebie!” odbyły się 7 lutego 2019 roku (w godzinach 9.00 – 13.00) w hali sportowej Centrum Park  
w Chojnicach. Organizowane były pod egidą Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Tegoroczne Targi 
zostały objęte Honorowym Patronatem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
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Podczas Targów swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało ok. 40 wystawców - uczelnie morskie, 
techniczne, medyczne, uniwersytety i szkoły policealne. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie  
z powiatu chojnickiego i człuchowskiego mogli zapoznać się z tematyką rozmowy kwalifikacyjnej 
(odbywały się symulacje rozmów) oraz wysłuchać prelekcji eksperta z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej o roli talentów w kreowaniu przyszłości zawodowej. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele tut. urzędu, którzy przygotowali stoisko informacyjne wyposażone w: 

o banery, 
o ulotki i broszury informacyjne, 
o aktualne oferty pracy, 
o ćwiczenie „Profil zainteresowań”, 
o materiały promocyjne. 

Szacunkowo ze stoiska skorzystało 248 osób.  
                  29 marca 2019 roku w Hali Widowiskowo- Sportowej Parku Wodnego w Chojnicach, odbyły 
się XV Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Starostę Chojnickiego oraz Powiatowy Urząd Pracy  
w Chojnicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Ideą tego przedsięwzięcia było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawców 
działających na terenie powiatu chojnickiego z osobami poszukującymi pracy oraz promowanie 
aktywnej postawy na rynku pracy. Odwiedzający targi: 

o osoby bezrobotne – 574 osób,  
o uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych – 325 osób,  
o pozostali uczestnicy – 280 osób.  

Uczestnicy: 
o 92 pracodawców i 3 agencje zatrudnienia zgłosiło łącznie 746 miejsc pracy, w tym 78 miejsc 

stażowych branża: 

− budowlana (22 pracodawców) – 111 miejsc pracy (pomocniczy robotnik budowlany, murarz, 
dekarz, monter-konserwator urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, brukarz, monter sieci 
wodno-kanalizacyjnej, pomocniczy robotnik drogowy, operator maszyn, kierowca C+E, 
operator sprzętu budowlanego, operator maszyn, murarz, operator koparko-ładowarki, 
pracownik robót wykończeniowych, elektromonter-elektryk),  

− gastronomiczna (10 pracodawców) – 37 miejsc pracy (pracownik restauracji, kucharz, pomoc 
kuchenna, kelner, zaopatrzeniowiec, dekorator tortów, pakowacz),  

− mechaniczna/metalowa (10 pracodawców) – 95 miejsc pracy (mechanik, monter, elektryk, 
konstruktor – technolog, mistrz w dziale produkcji, malarz konstrukcji stalowych, operator 
obróbki skrawaniem, operator CNC, monter/pomocnik montera, spawacz, ślusarz, specjalista 
kontroli jakości, operator urządzeń gazowych, elektromonter, hydraulik), 

− handlowa (13 pracodawców) – 226 miejsc pracy (sprzedawca, kasjer-sprzedawca, modelka, 
florysta, sprzedawca działu motocyklowego, sprzedawca działu samochodowego, sprzedawca-
fakturzysta, magazynier, kierownik sprzedaży), 

− stolarska (8 pracodawców) – 13 miejsc pracy (stolarz, montażysta, pomocnik stolarza, 
pilarz/drwal, tapicer/-ka, szwaczka),  

− ochrona zdrowia (1 pracodawca) – 42 miejsca pracy (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), 

− usługi/przetwórstwo (28 pracodawców) – 112 miejsc pracy (rozbieracz-wykrawacz, rzeźnik-
wędliniarz, pracownik terenów zieleni, agent ochrony/dozorca, sprzątaczka biurowa, robotnik 
gospodarczy, grafik komputerowy, informatyk, kierowca kat. B do 3,5 t., księgowa- kadrowa, 
pracownik produkcyjny, traktorzysta, doradca ubezpieczeniowy, konserwator, fryzjer, 
kosmetyczka, stylistka rzęs). 

                 3 kwietnia 2019 roku w Technikum nr 1 w Chojnicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy  
pn. „Dobra szkoła – doskonały pracownik”. Organizatorami wydarzenia byli: Młodzieżowe Centrum 
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Kariery OHP w Chojnicach, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach. Przedsięwzięcie adresowane było do 
młodzieży Technikum nr 1 w Chojnicach. Celem targów było wsparcie młodzieży w planowaniu 
kształcenia i rozwoju kariery zawodowej oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia w powiecie 
chojnickim. W trakcie spotkania młodzież miała możliwość spotkania z ekspertami rynku pracy, 
pracodawcami oraz przedstawicielami instytucji szkoleniowych, edukacyjnych i doradczych. Uczestnicy 
targów mogli zapoznać się m.in. z ofertami pracy, ofertą kursów, szkoleń, idei wolontariatu oraz 
programami aktywizacji zawodowej. W trakcie Targów wystąpił Konsultant Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach z wykładem na temat funduszy unijnych dla 
młodych osób oraz Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, który przedstawił 
młodzieży informacje dotyczące wolontariatu, jako sposobu zdobycia umiejętności i postawy przydatnej 
w pracy zawodowej. 
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16.Ochrona praw konsumenta 
W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach udzielił 851 porad, (były to także 

konsultacje i informacje prawne). Sprawy przedstawiane przez interesantów dotyczyły bardzo rozległej 
i złożonej problematyki. Różnorodne były także formy udzielania pomocy. Przygotowano konsumentom 
173 pism i wystąpień, wysłano 50 e-maili, przygotowano 6 pism procesowych do sądu powszechnego  
i udzielano porad w zakresie toczących się postępowań sądowych. 

W 2019 r. realizowano zadanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej poprzez m.in.: 
o udzielanie bezpośrednich porad w biurze Rzecznika, 
o udzielanie informacji drogą telefoniczną, 
o odpowiedzi na zapytania konsumentów przesyłane drogą elektroniczną, 
o sporządzanie pism, wezwań, reklamacji, odstąpienia z umowy, wniosków, oświadczeń itp., 
o sporządzanie pism procesowych w sprawach, które toczą się w sądzie powszechnym, 
o analizę dokumentów: umów cywilnoprawnych, OWU, umów deweloperskich, kart 

gwarancyjnych, instrukcji,  
o zapewnienie konsumentom pomocy prawnej w każdym stadium postępowania przed sądem 

polubownym działającym przy Inspekcji Handlowej oraz w toku postępowania przed sądami 
powszechnymi,  

o wyjaśnianie i interpretacje przepisów prawa, 
o podejmowanie mediacji w celu polubownego rozwiązywania spraw, 
o udzielanie pouczeń przedsiębiorcom, 
o występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców z wnioskami o dobrowolne  

i ugodowe załatwianie sprawy, 
o przekazywanie konsumentom materiałów edukacyjnych.  

W celu propagowania wiedzy konsumenckiej Rzecznik Konsumentów w czerwcu 2019 r. wziął 
udział w debacie zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Chojnicach, pt. „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ". Spotkanie zorganizowano z seniorami z powiatu 
chojnickiego.  

W listopadzie 2019 r. Rzecznik prowadził zajęcia z zakresu prawa konsumenckiego odnośnie 
reklamacji z tyt. rękojmi oraz uprawnienia wynikającego z udzielonej gwarancji z uczniami 3 klasy Liceum 
Ekonomicznego Zespołu Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach.  

Broszury i ulotki, które Rzecznik otrzymywał z m.in. UOKiK, były rozpowszechniane podczas 
udzielanych porad, a także dostępne w miejscach do tego przeznaczonych na terenie 
urzędu.  Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych jest istotnym elementem działalności 
Rzecznika. Ma to bowiem na celu podniesienie świadomości konsumenckiej społeczności lokalnej.  
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17.Obronność 
                 W 2019 r. przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową. Stawiło się na nią: 

o 512 mężczyzn rocznika podstawowego (2000), 
o 23 mężczyzn roczników starszych (o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej),   
o 11 kobiet.  

Powiatowa Komisja Lekarska kategorię A przyznała 457 mężczyznom rocznika podstawowego  
i 17 mężczyznom roczników starszych; za czasowo niezdolnych na okres 12 miesięcy – kategoria B12 – 
komisja uznała 3 mężczyzn rocznika podstawowego; za niezdolnych do służby wojskowej w czasie 
pokoju – kategoria D – 26 mężczyzn rocznika podstawowego i 3 mężczyzn rocznika starszego;  
za trwale i całkowicie niezdolnych do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny – kategoria E - 26 mężczyzn rocznika podstawowego i 3 mężczyzn rocznika 
starszego. Spośród 11 kobiet, które stawiły się przed Powiatową Komisję Lekarską - kategorię A uzyskało 
10 kobiet, kategorię D – 1 osoba.    

Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Chojnicach  
na 2019 r., uzgodnionym z Wojewodą Pomorskim przeprowadzono przez cały rok: 

o 11 szkoleń obronnych (19 godzin lekcyjnych) dla pracowników Starostwa Powiatowego  
w Chojnicach, 

o 1 trening Powiatowy Stałego Dyżuru (4 godziny). 
Obsada Stałego Dyżuru Starostwa, obsady Stałego Dyżuru jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach uczestniczyli w 3 treningach 
Wojewódzkich Stałego Dyżuru.  

W dniach 7 i 8 listopada 2019 r. zorganizowano 2–dniową konferencję szkoleniową  
z zakresu spraw obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach, urzędów miast  
i gmin oraz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. W szkoleniu brali również udział dwaj 
przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. Szkolenie obejmowało m.in. tematykę: 

o przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, 
o zasad prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych, 
o organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i stanów gotowości obronnej 

państwa,  
o planowania i realizacji szkolenia obronnego w powiecie i gminie.  

Na konferencji omówiono również zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR 
powiatu chojnickiego oraz zasady przygotowania i przeprowadzenia treningów Stałego Dyżuru   
i sporządzania meldunków z przeprowadzonych treningów. Na organizację w/w konferencji 
szkoleniowej wykorzystano środki przydzielone przez Wojewodę Pomorskiego w wysokości 3 000 zł. 
Szkolenie rozliczono i uzyskano refundację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Dokonano aktualizacji składu osobowego Stałego Dyżuru Starostwa Powiatowego  
w Chojnicach.  

Opracowano sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie 
Akcji Kurierskiej na terenie powiatu chojnickiego za 2018 r. i przesłano do Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Zaktualizowano także skład Akcji Kurierskiej i nadano nowym osobom włączonym   
do Akcji Kurierskiej, decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych  
na rzecz obrony.  
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18.Promocja powiatu 
      Działania w zakresie promocji powiatu chojnickiego Zarząd Powiatu Chojnickiego realizuje 

głownie przy pomocy Spółki Promocji Regionu Chojnickiego (dalej: Promocja). Wśród działań podjętych  
w 2019 r. przez w/w podmiot można wymienić następujące: 

o Realizacja Dokonań roku 2018 w dniu 1.03.2019 r. Odbyła się ona w Chojnickim Centrum Kultury. 
Kapituła uhonorowała najlepszych sportowców, ludzi kultury i nauki, inwestorów, 
organizatorów imprez, społeczników, filantropów. Promocja przygotowała statuetki, 
prezentację, oprawę muzyczną imprezy. Goście Gali mogli wysłuchać wychowanków Chojnickiej 
Szkoły Muzycznej, Zuzanny Szucy oraz podziwiać występ Aleksandry Siegmiller  
i Bartosza Pozorskiego. 

o Współorganizacja spotkania autorskiego z Jakubem Kornhauserem oraz promocja poezji  
w Galerii Janusza Trzebiatowskiego w dniu 29.03.2019 r. 

o Organizacja Jarmarku Wielkanocnego. Na Starym Rynku 13.04.2019r. zaprezentowały się  
w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z ryby, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, 
organizacje z powiatu chojnickiego. Na stoiskach twórców ludowych, rękodzielników, firm 
można było zakupić wielkanocne pamiątki, ozdoby, artykuły spożywcze. 

o Organizacja „Wielkiego Dnia Dziecka” na Starym Rynku w Chojnicach w dniu 1.06.2019 r. 
wspólnie z marketem Resler Junior. Impreza odbyła się po raz kolejny z ogromnym 
powodzeniem. Na scenie występowały dzieci z chojnickich szkół i przedszkoli a także zespół 
Gospel KIDS. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów dla dzieci. Pokazy i prezentacje swojej 
pracy przedstawiali policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego, czy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Rynek pełen był różnorodnych 
atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych dzieci. 

o Współorganizacja Marbruk Triathlon Charzykowy. Jak co roku Promocja Regionu wsparła 
organizatorów m.in. w barierki ochronne oraz pomoc doradczą. 

o Współorganizacja z Chojnickim Centrum Kultury koncertu Krzysztofa Daukszewicza i Trzeciego 
Oddechu Kaczuchy w dniu 4.06.2019 r., z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów w Polsce. 

o Organizacja koncertu Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo, w Szkole Muzycznej  
w Chojnicach, w dniu 16.06.2019 r. 

o Organizacja Dni Chojnic 2019, 28-30.06.2019 – Jarmarku Świętojańskiego, Prezentacji 
Gospodarczych – trzydniowa edycja. W ramach Święta Miasta odbyły się występy: Big Bandu 
Chojnice, Szkoły Podstawowej nr 7, Studia Tańca Move Your Body, Akademii Tańca „Piętro 
Wyżej”, zespołu JIVE, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”, Stowarzyszenia 
„Dworek Polski”, wokalistów Chojnickiego Centrum Kultury Studio Tańca Music Dance 
Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, Zespołu LEMON, Jana Jakuba Należytego. 
Zrealizowano prezentacje muzyczne szkół, podmiotów kulturalnych. Miała również miejsce 
Intronizacja Króla Kurkowego oraz uroczyste odnowienie podpisania umowy partnerskiej 
Chojnice-Bayeux. Promocja zajmowała się organizacją stoisk wystawców, rzemieślników, 
twórców ludowych, kolekcjonerów, firm, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Spółka 
pokryła koszty techniki scenicznej, nagłośnienia, oświetlenia, stworzenia infrastruktury 
wystawienniczej, ochrony, druku plakatów, ulotek, ubezpieczenia, organizacji imprez 
masowych, wynagrodzenia zespołów, praw autorskich. 

o Współorganizacja Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach 6.07.2019 r. Po dwudziestu latach 
ponownie impreza zawitała do Chojnic. Było to ogromne przedsięwzięcie dla wielu instytucji, 
firm i wolontariuszy. Promocja miała za zadanie zorganizować ofertę kulturalną, muzyczną na 
scenie w Parku 1000-lecia, zorganizować Jarmark Kaszubski, scenę, nagłośnienie, infrastrukturę 
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sceniczną oraz gastronomię podczas imprezy. Wiele tysięcy gości mogło wysłuchać zespołów 
kaszubskich z Chojnic, Karsina, Brus. Muzycznymi gwiazdami były zespoły: MITRA i BUBLICZKI. 

o Organizacja chojnickiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru - 26.07.2019 r. Impreza 
odbyła się w chojnickiej fosie, w której występowały wszystkie zespoły festiwalowe m.in.  
z: Czech, Szwajcarii, Meksyku, Serbii,  Chile, Indii, Polski. Zespoły w barwnym korowodzie 
przemaszerowały również przez centrum miasta by na Starym Rynku zaprezentować się  
w krótkim programie. Spółka poniosła koszty sceny, plakatów, ochrony, ubezpieczenia, napojów 
dla uczestników. 

o  Współorganizacja Jarmarku „Czym Chata Bogata”. W Amfiteatrze im. Ottona Weilanda  
w Charzykowach w dniu 27.07.2019 r. odbył się XI Jarmark Ekoturystyczny. Przewodnim 
tematem była promocja Rezerwatu Biosfery i jego bogactwo darów natury i kultury. Jak w latach 
ubiegłych, Promocja zajęła się organizacją stoisk, koordynacją zgłaszających się wystawców. 

o Współorganizacja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej - edycja chojnicka 8-10.08.2019 r. Promocja 
zorganizowała na Starym Rynku występy zespołów zaproszonych na Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
do Charzyków. Podczas dwóch dni występowały m.in. grupy: Stonehenge, FUCUS, Old 
Marinners, Własny Port, Klang, Majtki Bosmana, Ryczące Dwudziestki, Perły i Łotry. Odbył się 
także konkurs Szant i Pieśni Kubryku o Wielki Pagaj Ottona Weilanda. 

o Organizacja w dniu 24.08.2019 r. V Rajdu Kaszubskiej Marszruty. Odbywał się w ramach Święta 
Powiatu Chojnickiego. Wspólnie z LGR „Morenka” i przy wsparciu ChTMR „Cyklista”. Rajd 
Kaszubskiej Marszruty miał metę w Chojnicach, w parku 1000-lecia. Pierwszy raz uczestniczyli  
w nim rowerzyści z powiatu kościerskiego. Gościem był trzykrotny medalista szosowych 
mistrzostw świata – Mieczysław Nowicki. Uczestnicy rajdu brali udział w wielu konkursach  
i losowaniu nagród, w tym atrakcyjnego roweru. 

o Organizacja Święta Powiatu Chojnickiego, w dniu 23-25.08.2019 r. w Parku 1000-lecia. W roku 
2019 impreza odbyła się w Parku 1000-lecia, przy tzw. „górce piaskowej” oraz w innych 
miejscach, gdzie odbywały się zawody kajakowe oraz biegowe. W ramach Święta Powiatu miał 
miejsce Turniej Piłkarski na boisku Modrak, występy artystyczne, oblężenie Chojnic, Pomorski 
Dzień Aktywnego Seniora. Gwiazdami byli: zespół Brathanki i Andrzej Kubacki. 

o Wyjazd do Korsunia Szewczenkowskiego na święto miasta. Reprezentacja Chojnic wraz z grupą 
taneczną „Piętro Wyżej”, wiceburmistrzem i radnymi miejskimi, brała udział w uroczystych 
obchodach Święta Korsunia Szewczenkowskiego. Był to również czas na ustalenia dotyczące 
wzajemnej współpracy na różnych płaszczyznach. 

o Udział Promocji Regionu Chojnickiego wraz z oficjalnymi przedstawicielami Miasta Chojnice  
i Stowarzyszeniem „Dworek Polski” w obchodach Emsdettener September 2019. PRCH wspólnie 
z Dworkiem Polskim przygotowało stoisko Chojnic, gdzie serwowano polską kuchnię  
i zajmowano się obsługą informacyjną dotyczącą atrakcji Chojnic i regionu. 

o Realizacja Kalendarza na 2020 rok. Wspólnie z p. Anną Zajkowską, która wykonała niezwykłe 
zdjęcia atrakcyjnych miejsc z terenu powiatu chojnickiego, wydano wyjątkowy kalendarz na rok 
2020. Tematem kalendarza były stare fotografie wybranych miejsc oraz te same ujęcia  
w teraźniejszości. 

o Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego. W dniach od 13-15.12.2019 r. Promocja 
zorganizowała na Starym Rynku Jarmark Świąteczny, na którym prezentowały się lokalne firmy, 
rękodzielnicy, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Na scenie występowały 
dzieci z chojnickich szkół. Gośćmi Jarmarku byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Miast 
Partnerskich z Emsdetten. Tradycyjnie na rynek przybył św. Mikołaj i rozdawał dzieciom 
prezenty, była też tzw. „żywa szopka” ze zwierzętami. Samorządowcy ugotowali dla 
mieszkańców smaczną zupę i wspólnie śpiewano kolędy. 
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o Współorganizacja wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Konarzynach VII przeglądu kabaretów 
amatorskich „KFOKA” 17.11.2019 r. W sali widowiskowej w Konarzynach odbył się konkurs 
kabaretów oraz występ Biesiady Śląskiej z gwiazdami TVS. 

o Współorganizacja akcji "Zostań Świętym Mikołajem" dla dzieci ze Szkoły Specjalnej. Po raz 
kolejny uczniowie ze Szkoły Specjalnej napisali listy do Św. Mikołaja, a mieszkańcy Chojnic po 
odebraniu ich z Promocji Regionu, spełniali życzenia dzieci, kupując prezenty. 

o Organizacja Wigilii dla potrzebujących. Podobnie jak w latach ubiegłych wigilia odbyła się  
w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, Promocja przygotowała kolację wigilijną dla najbiedniejszych 
chojniczan: ciepłe posiłki, napoje, ciasto. Przybyłe osoby otrzymały także pakiety z artykułami 
spożywczymi, a dzieci słodycze z Chojnickiego Banku Żywności. 

o Usługi przewodnickie dla grup zwiedzających Chojnice i okolice. 
o Udzielanie informacji turystycznej w biurze PRCH i Baszcie Nowej. Przez cały rok Promocja 

Regionu Chojnickiego udziela w biurze na Starym Rynku oraz w Baszcie Nowej informacji 
turystycznej w formie telefonicznej, wysyłkowej i bezpośrednio na miejscu, a  także 
przygotowuje informatory, ulotki, foldery dla turystów. 

o Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami w organizacji 
różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, konkursów itp. Spółka pełni funkcję doradczą oraz 
wspiera innych przez przekazywanie materiałów promocyjnych. 

o Współorganizacja wykładu z historii sztuki w Galerii Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego  
w Chojnicach.  

o Współpraca z punktami informacji turystycznej oraz Pomorską Regionalną Organizacją 
Turystyczną. 

o Współpraca z samorządami w dziedzinie turystyki, kultury, sportu i współpracy 
międzynarodowej. 

o Zakup artykułów pamiątkarskich i wydawnictw do dalszej odsprzedaży. 
o Sprzedaż wysyłkowa map, folderów i książek. 
o Prowadzenie usług wynajmu barierek ochronnych. 
o Obsługa stron internetowych. Promocja na bieżąco aktualizuje strony: promocja.chojnice.pl, 

turystykachojnice.pl. Przesyła również informacje promocyjne do portali internetowych 
promujących region chojnicki, obsługuje stronę facebooka oraz portal www.pomorskie.travel. 

o Współpraca z portalami turystycznymi i krajoznawczymi.  
o Współpraca z LGR „Morenka”, LGD Sandry Brdy - wspólna organizacja imprez. Współpraca z LGR 

Morenka przy przygotowaniach do uczestnictwa w targach turystycznych w Warszawie w 2019 
roku – udział w targach w Warszawie w dniach 20-23.11.2019 r. oraz w 2020 roku w Poznaniu, 
Łodzi i Katowicach. 

o Przygotowania do uroczystości związanych z Odzyskaniem Niepodległości przez Chojnice. 
Współorganizacja uroczystości z Urzędem Miejskim i Chojnickim Centrum Kultury. 

o Współpraca przy realizacji wydawnictw: 

− aktualizacja i wydanie map powiatu chojnickiego z atrakcjami turystycznymi w trzech wersjach 
językowych w formie wydzieranki, 

− aktualizacja i druk mapy Kaszubska Marszruta przy udziale reklamodawców,  

− druk koszulek z logo Chojnic,  

− druk naszywek i magnesów z herbem Chojnic,  

− dystrybucja książki „Kronika Zakładowej Straży Pożarnej PKP w Chojnicach”,  

− „Sześć wieków w historii miasta. W 25. rocznicę odnowienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Chojnicach",  

− Szkice z dziejów Chojnic i okolic w XX wieku,  

− Chojnice na starych fotografiach,  
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− Konarzyny. Cierniste oblicze wojny,  

− Święci Chojnickiej Bazyliki. 
o Wydruk ulotek i informatorów. Spółka na bieżąco aktualizuje i drukuje informacje o bazie 

noclegowej powiatu chojnickiego, bazie gastronomicznej, atrakcjach powiatu, turystyce 
aktywnej, szlakach turystycznych, w tym o „Kaszubskiej Marszrucie”. Wydrukowano 
uaktualnione, darmowe mapki tzw. z zaznaczonymi wszelkimi informacjami turystycznymi  
o powiecie chojnickim i mieście Chojnice. 

o Koordynacja działalności lodowiska na chojnickim rynku oraz jego likwidacja. 
o Wykonanie modelu odlewniczego formy przestrzennej „TUR” przez Janusza Jutrzenki 

Trzebiatowskiego w ramach organizacji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Chojnic. 
o Współorganizacja pleneru malarskiego w Funce pn.: „Jesień, jesień, ach to Ty” w dniach  

18-20.09.2019 r. 
o Druk składanek z kalendarium imprez 2019 – Promocja wydrukowała kalendarium imprez 

powiatowych w formie składanych ulotek, dostępnych w punktach informacji turystycznych. 
Oprócz tego na stronie internetowej www.turystyka-chojnice.pl umieszczony jest kalendarz 
imprez całoroczny. 

o Wspieranie twórczości lokalnych twórców, rękodzielników przez promocję ich wyrobów. 
o Sprzedaż biletów wstępu do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. 
o Sprzedaż i promocja płyt lokalnych zespołów: „Ciągle na fali”, „Big Band Chojnice”, „Zespół Pieśni 

i Tańca Kaszuby”, Piotra Pawlickiego, Ewy Brzezińskiej Cielepy. 
o Sprzedaż biletów na imprezy: Koncert Lata 20-te i Lata 30-te, Koncert „Z batutą i humorem”, 

Przedstawienie „Jezioro Łabędzie”, Koncert Zespołu „Śląsk”, Koncert Alicji Majewskiej, 
Przedstawienie „Pod dachami Paryża”, Balet „Dziadek do orzechów”, Koncert Krzysztofa 
Daukszewicza i Trzeciego Oddechu Kaczuchy, Koncert Noworoczny Elvis Symfonicznie, Koncert 
LAO CHE, Koncert Grupa MoCarta. 

             Inne działania Powiatu Chojnickiego w dziedzinie promocji, przedstawiały się następująco: 
o Organizacja społecznej akcji sadzenia lasu, w którą zaangażowana została młodzież ze szkół dla 

których organem prowadzącym jest powiat chojnicki.    

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia  
 

o Promocja działań proekologicznych poprzez wspólną akcję z lokalną gazetą. Kierowcy mieli 
możliwość wykonania bezpłatnego pomiaru poziomu spalin w aucie.  
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o Współorganizacja Wielkiego Spływu Kajakowego Brdą, w którym uczestniczyło 200 osób z całego 
województwa pomorskiego. Do pokonania była 11-kilometrowa trasa.  
 

 
Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia  

 
o Utworzenie grupy fotograficznej na facebooku pod nazwą Powiat Chojnicki Znany i Nieznany, 

gdzie mieszkańcy wrzucają ciekawe zdjęcia odwiedzanych przez siebie miejsc w powiecie 
chojnickim.  

o Organizacja obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystość złożenia 
kwiatów połączona była z krótkim występem uczniów chojnickiej Szkoły Muzycznej oraz 
piknikiem w Fosie Miejskiej. 

o Powiat chojnicki był współorganizatorem debaty z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. W debacie uczestniczył europoseł Janusz Lewandowski.   

o Promocja działań proekologicznych poprzez wprowadzenie dodatku rowerowego dla 
urzędników dojeżdżających do pracy na rowerze. To działanie zostało dostrzeżone przez Polską 
Agencję Prasową i nagrodzone w konkursie Innowacyjny Samorząd.  
 

o  Organizacja akcji wspólnego 
śpiewania hymnu oraz pamiątkowej 
fotografii z okazji z okazji 30 rocznicy 
pierwszych częściowo wolnych 
wyborów. Na Starym Rynku  
w Chojnicach hymn śpiewało kilkuset 
uczniów. Zostało też zrobione 
wspólne zdjęcie z wysięgnika.  
 

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia  

 
o Promocja powiatu chojnickiego poprzez ufundowanie nagrody w konkursie organizowanym 

podczas Jarmarku Ekologicznego. 
o Współorganizacja Dni Powiatu Chojnickiego połączonych z Rajdem Kaszubskiej Marszruty. 

Podczas Dni Powiatu wystąpił zespół Brathanki.  Na Starym Rynku w Chojnicach odbył się też  
w ramach święta I Pomorski Dzień Aktywnego Seniora.  
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o Organizacja Konkursu Fotograficznego „Powiat Chojnicki Znany i Nieznany”. Celem konkursu 
było promowanie walorów zarówno przyrodniczych jak też architektonicznych powiatu 
chojnickiego. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac. Nagrodzone prace zostały opublikowane 
na stronie internetowej Facebook oraz w biuletynie „Klucz i Brama”.  

o Organizacja rocznicy odzyskania niepodległości. Oprócz tradycyjnego złożenia kwiatów w Fosie 
Miejskiej odbyły się pokazy wojskowych grup rekonstrukcyjnych. W Chojnickim Centrum Kultury 
odbył się koncert Kawiarenki Polskiej oraz spektakl „Przygody Remusa” w wykonaniu aktorów  
z Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza z Gdyni.   

o Podsumowanie konkursu „Wakacje na Szlakach Kaszubskiej Marszruty”. Konkurs adresowany 
był do tych, którzy jeżdżąc Kaszubską Marszrutą dokumentowali trasę, korzystając przy tym 
z aplikacji Traseo. Konkurs miał na celu między innymi popularyzacje Marszruty, która określana 
jest produktem regionalnym powiatu chojnickiego. Chodziło o ciekawe opisywanie swojej trasy 
i wrzucanie fotek mijanych miejsc. 

o Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych: parasoli, toreb, długopisów, notesów. Materiały 
wykorzystywane były jako nagrody w konkursach oraz jako gadżety promujące powiat. Zostały 
też wykonane specjalne dekoracyjne kafle, które wraz ze spersonalizowaną tabliczką trafiają do 
osób najbardziej zaangażowanych w sprawy powiatu. Został też nagrany filmik promujący 
powiat, pokazujący najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 20 lat.  

o Na bieżąco działania powiatu opisywane są na stronie internetowej oraz profilu Facebook. Tam 
też organizowane były konkursy dla internautów, których celem było rozpowszechnianie wiedzy 
o powiecie chojnickim. Ponadto obywały się konferencje prasowe, w czasie których Starosta 
przekazywał informacje mediom. Wydane zostały też dwa numery biuletynu Klucz i Brama. 
Informatory z podsumowaniem najważniejszych informacji z każdego półrocza 2019 roku były 
dystrybuowane po powiecie chojnickim.  
Na podstawie uchwał Rady Powiatu Chojnickiego, Powiat Chojnicki jest członkiem kilku 

stowarzyszeń, tj.: 
o na mocy Uchwały nr VI/47/99 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 1999 r. Powiat 

Chojnicki przystąpił do Związku Powiatów Polskich.  
o na mocy Uchwały nr VII/55/99 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 31 maja 1999 r.  Powiat 

Chojnicki przystąpił do Związku Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, nr 50 
i nr 508 (w 2006 r. zmiana nazwy stowarzyszenia na: Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji 
Drogi Krajowej nr 22).   

o na mocy Uchwały nr XXII/261/2013 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. Powiat 
Chojnicki przystąpił do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.  

o na mocy Uchwały nr III/30/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.  Powiat 
Chojnicki przystąpił do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku. 
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19.Współpraca i działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych 
             Powiat Chojnicki współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu uzupełnienia działań 
objętych zadaniami własnymi. Ramy współpracy ujęte są w „Programie współpracy Powiatu  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, który 
każdego roku uchwalany jest przez Radę Powiatu Chojnickiego zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 688 
ze zm.). Program współpracy jest dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej 
współpracy Powiatu Chojnickiego z organizacjami pozarządowymi. Prace nad projektem programu 
współpracy rozpoczęto w dniu 17 września 2018 roku od przeprowadzenia konsultacji Programu  
w formie ankiety. Program Współpracy na 2019 rok został przyjęty 26 października 2018 r. przez Radę 
Powiatu Chojnickiego Uchwałą Nr XXXVI/386/2018. Dnia 28 maja 2019 r.  Rada Powiatu Chojnickiego, 
uchwałą nr VI/61/2019, dokonała zmiany uchwały nr XXXVI/386/2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019”, poprzez dokonanie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację 
Programu ze 175 000,00 zł do 196 000,00 zł.  
            Głównym celem programu na rok 2019 było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców 
Powiatu oraz wzmocnienie rozwoju społecznego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 
pomiędzy Powiatem a organizacjami.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym, odbywała się w postaci 
wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecenie 
zadań przeprowadzane było w drodze otwartych konkursów ofert, w trybie określonym w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Na realizację zadań w roku 2019 ogłoszone zostały 
otwarte konkursy ofert z zakresu:  
1) kultury fizycznej (przeznaczono kwotę – 145 000 zł), 
2) kultury i sztuki (przeznaczono kwotę – 46 000 zł),   
3) dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

(przeznaczono kwotę – 5 000 zł). 
Dodatkowo na podstawie art. 19a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w roku 2019 została zawarta 

umowa na wsparcie realizacji zadania pn. Kultywowanie dziedzictwa narodowego przez Stowarzyszenie 
Dworek Polski, realizowanego przez Stowarzyszenie "Dworek Polski". Wartość dofinansowania wyniosła 
500,00 zł.  
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W 2019 roku Powiat Chojnicki wspomagał działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

W 2019 r. udzielano konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, 
redagowania statutu i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego oraz zasad rozliczania dotacji 
przez podmioty, którym zlecono do realizacji zadanie publiczne. W Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Chojnickiego prowadzona jest zakładka adresowana do organizacji pozarządowych. Podobną 
zakładkę utworzono na stronie internetowej Powiatu Chojnickiego. Zakładki służą do zamieszczania 
informacji istotnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez podmioty, w tym projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, które poddane były 
konsultacjom, informacje na temat powołanych organów opiniodawczych, związanych z procesem 
zlecania realizacji zadań publicznych (m.in. ogłoszenia o konkursach ofert, wyniki konkursów wraz  
z informacjami o przyznanych dotacjach, publikacja ofert złożonych w trybie pozakonkursowym, celem 
wniesienia stosownych uwag), informacje o szkoleniach skierowanych do organizacji. Dodatkowo  
w 2019 r. uruchomiony został newsletter, w ramach którego przesyłane są najważniejsze informacje dla 
organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Chojnickiego m.in. o konferencjach, wydarzeniach, 
spotkaniach, informacjach o tematyce społecznej i o zmianach w przepisach. Do newslettera zapisało 
się do tej pory 105 organizacji pozarządowych. Od czerwca 2019 wysłano tą drogą ponad 40 informacji.  

W prowadzonej przez Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia ewidencji 
stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Chojnickiego, na dzień 31 grudnia 2019 r., zarejestrowana 
była łączna liczba 281 organizacji pozarządowych.   

Tabela 39. Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2019 
 

 

Rok 

Liczba organizacji 

wnioskujących o dotacje 

Liczba złożonych ofert w 

otwartym konkursie ofert 

Liczba ofert 

złożonych w 

trybie z 

pominięciem 

konkursu 

 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Ogółem w tym 

fundacje 

2011 25 3 40 3 33 

2012 31 2 53 0 42 

2013 38 3 61 2 37 

2014 46 2 67 0 43 

2015 37 2 50 1 37 

2016 43 2 61 1 50 

2017 35 2 51 0 48 

2018 39 2 56 1 53 

2019 38 4 60 1 57 

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia  
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Tabela 40. Liczba organizacji pozarządowych w 2019 r. na terenie Powiatu Chojnickiego 
 Liczba organizacji w tym liczba organizacji 

pożytku publicznego 
w tym liczba organizacji 

powstałych w 2019 r. 

Stowarzyszenia 
rejestrowane 

w KRS 

126 22 6 

Stowarzyszenia 
zwykłe 

21 - 5 

Kluby sportowe 
 

46 5 1 

Uczniowskie kluby 
sportowe 

19 2 - 

Fundacje 
 

20 - 6 

Ochotnicze Straże 
Pożarne 

43 - - 

Koła terenowe 
 

6 - - 

Łącznie 
 

281 29 18 

Źródło: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

                 W 2019 r. Rada Powiatu Chojnickiego uchwałą nr X/121/2019 z dnia 14.11.2019 r. przyjęła 
„Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  
                  Szczegółowe sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” 
przedstawione zostało na sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.   
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20.Nieodpłatna pomoc prawna oraz 

poradnictwo obywatelskie na terenie 

Powiatu Chojnickiego 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), Powiat 
Chojnicki w 2019 r. realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na 
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna  
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwała osobie uprawnionej, która nie była w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Było to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej odbywało się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu. 
             Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

o poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub, 

o wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem, lub 
o sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 

o sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 
skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
            Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.  
            Porady udzielane były w 4 punktach: 

o 2 punkty prowadzone były przez adwokatów i radców prawnych (osoby wskazane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Adwokacką w Bydgoszczy), 

o  2 punkty prowadzone były przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie 
ofert, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.  

 W 2019 r. punkty działały według następującego harmonogramu: 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:  

o Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, p.20 - porad udzielali: adwokaci  
i radcowie prawni.  Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek   7.30-11.30. 
                                                                    wtorek                                                    8.00-12.00.   

o Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, p.20 – porad udzielali: adwokaci  
i radcowie prawni. Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek   11.30-15.30 
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                                                             wtorek                                                        12.00-16.00.  
o Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt prowadzony był przez Zaborskie 

Towarzystwo Naukowe. Harmonogram:  poniedziałek, środa        8.00- 12.00  
                                                                          wtorek                            13.00-17.00 
                                                                         czwartek, piątek              7.00- 11.00. 

Punkt poradnictwa obywatelskiego:  
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt 
prowadzony był przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy). 
Harmonogram: poniedziałek – piątek 7.30 -11.30. 
          Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Chojnickiego od 2019 r. dostępna jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na 
terenie Powiatu Chojnickiego, na której mieszkańcy mogą znaleźć placówki świadczące poradnictwo 
specjalistyczne. Lista zawiera dane o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych 
kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi. W wykazie tym ujęto także krajowe infolinie tematyczne. Na 
przedmiotowej liście mieszkańcy mogą znaleźć placówki świadczące poradnictwo specjalistyczne w tym:  
o poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, 
o w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, 
o w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
o w ramach interwencji kryzysowej, 
o dla bezrobotnych, 
o dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
o z zakresu praw konsumenta, 
o z zakresu praw dziecka, 
o z zakresu praw pacjenta, 
o z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
o z zakresu prawa pracy, 
o z zakresu prawa podatkowego, 
o dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. 

W 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chojnickiego udzielono 
ogółem 1422 porad prawnych, z czego 910 w punktach w Chojnicach, 212 w punkcie pomocy prawnej 
w Brusach oraz 300 porad w punkcie poradnictwa obywatelskiego w Czersku.   

Największą liczbę porad – 647, udzielono z zakresu prawa cywilnego, najmniej zaś (2 porady)  
udzielonych zostało z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Najwięcej porad, w liczbie 1 046,  
udzielono w formie informacji przekazanej osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Natomiast najmniejszą 
liczb porad – 1 – udzielono poprzez przeprowadzenie mediacji oraz sporządzenie umowy o mediację lub 
wniosku o przeprowadzenie mediacji. W ramach poradnictwa obywatelskiego, w 10 przypadkach, 
wspólnie z osobą uprawnioną, opracowano plan działania.  

Biorąc pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej, największą liczbę porad (596) 
udzielono w przedziale czasowym od 15 do 30 minut oraz 415 porad w przedziale od 30 do 45 minut.  

Z danych dotyczących płci osób, którym udzielono porady prawnej, przeważają kobiety w liczbie 
894, natomiast mężczyznom udzielono 528 porad prawnych. 

Biorąc pod uwag wiek osób, którym udzielono porady prawnej, największą liczbę osób – 262 –  
stanowiły osoby od 35 do 45 lat. Natomiast najmniejszą liczbę porad udzielono osobom poniżej 18 roku 
życia – 1 osoba.  

Największą liczbę porad, biorąc pod uwagę wykształcenie osób, którym udzielono porady 
prawnej, zanotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 479 osób.  
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Największą liczbę porad – 375 – udzielono osobom, u których średni miesięczny dochód netto 
znajduje się w przedziale od 1 000 zł do 1 500 zł. Natomiast najmniej porad – 96 – udzielonych zostało 
osobom, bez dochodu. Największą liczbę porad, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania osób, którym 
udzielono porady prawnej, zanotowano wśród osób mieszkających w mieście powyżej 25 tys. do 100 
tys. mieszkańców – 600. Wśród osób, którym udzielono porady prawne, przeważały osoby, u których 
liczba członków gospodarstwa domowego wynosi 2 osoby. Było to 407 udzielonych porad. Natomiast 
najmniejszą grupę stanowiły osoby, gdzie liczba członków gospodarstwa domowego wynosi powyżej  
7 osób – było to 30 porad. 
 

 

 


