
Trzy lata 
Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Co zrobiliśmy, 
co mamy w planach



Obszary Metropolitalne w Polsce

Regiony 
Metropolitalne wg. 

Komisji Europejskiej i 
Eurostatu

= 

rynki pracy



Metropolitalny Rynek Pracy 

Wprowadziliśmy swobodę 
wyboru miejsca działalności 
gospodarczej objętej 
wsparciem PUP. 
Bezrobotni mogą otworzyć 
firmę w Gdańsku, Malborku lub 
Wejherowie - bez względu, 
który powiatowy urząd pracy 
przyznał im na to środki.    



Metropolitalny Rynek Pracy 

Trzy razy zorganizowaliśmy 
Metropolitalne Targi Pracy, 
w których za każdym razem 
wzięło udział po kilkuset 
wystawców i odwiedziło 
kilka tysięcy gości.



Metropolitalny Rynek Pracy 

Gdańsk wprowadził darmowy 
transport publiczny dla osób 
z metropolii (w tym z Gdyni) 
poszukujących pracę.

Wydaliśmy ponad 2 tys. kart 
upoważniających do 
bezpłatnych przejazdów



Metropolitalna Oferta 
Inwestycyjna

Od 2012 r. wspólnie promujemy 
tereny i projekty inwestycyjne 
metropolii na Targach 
Nieruchomości w Cannes

Kompleksowa informacja dla 
inwestorów, którzy potrzebują 
pełnej wiedzy na temat całego 
obszaru funkcjonalnego wokół 
planowanej inwestycji.

Aktualizowana oferta online: 
investgda.pl/MIO



Szkoła metropolitalna 

Tego jeszcze w Polsce nie było: trzy samorządy Metropolii: Gdańsk, 
Kolbudy i Pruszcz Gdański – budują razem publiczną szkołę 

w Kowalach. 

Nowa placówka dla 600 uczniów powstaje w rejonie, gdzie następuje 
szybki przyrost liczby nowych mieszkańców.   



Platforma Praktyk 
i komisje tematyczne

Członkowie GOM przekazują sobie 
informacje, jak efektywnie 
realizować zdania, które spoczywają 
na samorządach, takie jak:

• zamówienia publiczne

• aktywizacja mieszkańców

• rewitalizacja

• inwestycje



Platforma Praktyk                        
i komisje tematyczne

Gdański Obszar Metropolitalny jest 
pierwszą instytucją, która 
systematycznie zbiera wiedzę na 
temat całej metropolii.

Zapraszamy ekspertów –
ekonomistów, prawników, 
urbanistów itd. – którzy 
doradzają samorządowcom 
w kluczowych sprawach 



Platforma Praktyk 
i komisje tematyczne

Przykłady dobrych praktyk 
umieszczamy na stronie 
pp.metropoliagdansk.pl. 

Są tu opisane m.in.:

• Program budowy 
miejskiego placu zabaw 
przez NGO

• Program pomocy dla 
wspólnot mieszkaniowych

• Program ujednolicenia 
dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej



Wspólne zakupy energii 
elektrycznej i paliw

2013r. – 10 samorządów 
i w sumie 4 mln zł oszczędności

2014r. – 26 samorządów 
i 12 mln zł oszczędności

2015r. – trwają przetargi, w 
których startuje 27 samorządów, 
Muzeum Zamkowe w Malborku 
i gdański ZDiZ. Skala oszczędności 
będzie jeszcze większa



Metropolitalny Program 
Rewitalizacji

Zainicjowaliśmy i koordynujemy 
prace nad Metropolitalnym 
Programem Rewitalizacyjnym, 
który zakłada: 

• rewitalizacja 
zdegradowanych 
miejscowości

• adaptacje budynków na 
Centra Integracji Społecznej

• rewitalizację terenów 
zielonych i parków. 



Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej  Dobra Robota

Beneficjenci 
mieszkają głównie 
poza rdzeniem 
metropolii: powiat 
gdański ziemski, 
nowodworski, 
malborski, 
tczewski, 
kwidzyński, 
starogardzki, 
sztumski, pucki, 
wejherowski i 
kartuski.

W 2014 r.
w spółdzielniach 
socjalnych „Dobrej 
Roboty” pracę 
znalazło 100 osób 
zagrożonych 
wykluczeniem.
OWES „Dobra 
Robota” to projekt, 
na który zdobyliśmy 
dofinansowanie UE.



Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Dobra Robota

Nasze spółdzielnie zajmują się 
m.in.:

 Hipoterapią

 Produkcją reklam 

 Cateringiem

 Usługami kosmetycznymi

 Nauką gry na instrumentach 
i pomaganiem młodym 
zespołom



Rozsmakuj się metropolii

Gdański „Weekend za pół 
ceny” od 2014 r. ma 
metropolitalny wymiar. 
Tysiące osób gościło w 
marcu i kwietniu także w 
lokalach w Malborku, 
Tczewie, Nowym Dworze 
Gdańskim, Gniewie, 
Sopocie, Gniewinie i Łebie.    



Węzły integracyjne 
dla podróżnych

GOM zainicjował i koordynuje 
budowę transportowych 
węzłów integracyjnych, które 
zwiększą  komfort 
podróżowania po metropolii.  



Węzły integracyjne 
dla podróżnych

Integracja transportu 
kolejowego z innymi 
systemami transportu 
publicznego zachęci do 
częstszego korzystania 
z komunikacji zbiorowej.  

Nowe węzły: 
Tczew, Pruszcz Gdański, Kartuzy, 
Redłowo, Karwiny, Luzino, Rumia, 
Wejherowo, Osowa, Somonino, 
Rębiechowo, Sierakowice, Reda, 
Żukowo Wschodnie, Cieplewo, 
Gołubie Kaszubskie, Gościcino 
Wejherowskie, Pszczółki.

Termin realizacji: 2014-2020. 
Koszt: 280 mln zł



Przygotowujemy Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej

• Chodzi o identyfikację głównych źródeł zanieczyszczeń w metropolii i wskazanie 
sposobów na ich ograniczenie bądź likwidację

• Dokument będzie gotowy w 2015 r. Jest niezbędny samorządom do otrzymania 
dofinansowania unijnego na wiele projektów, m.in.:

o modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych

o modernizację energetyczną budynków

o inwestycje w kolej aglomeracyjną (PKM, SKM)

o nowe linie tramwajowe autobusowe, trolejbusowe i tabor



Zdobywamy pieniądze z UE i budżetu 
centralnego – 14,2 mln zł

OWES „Dobra Robota” - 8,5 mln zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - 2 mln zł

Platforma Praktyk - 1,5 mln zł

Strategia 2030 - 2,2 mln zł 



Piszemy Strategię Metropolii 2030

Zintegrowane, atrakcyjne kulturalnie 
oraz gospodarczo metropolie są 
motorami rozwoju państw.

Strategia to wybór 
optymalnej ścieżki inwestycji. 
Prowadzi do wzrostu liczby 
mieszkańców i miejsc pracy.

Strategia to przywidywanie przyszłych 
wyzwań i zagrożeń: np. jak zapewnić 
metropolii bezpieczeństwo 
energetyczne? 



Strategia Metropolii 2030

Dokument obejmujący 
zasięgiem 69 
samorządów będzie 
gotowy jesienią 2015 r. 



Strategia Metropolii 2030

30 września rozpoczynają się 
konsultacje społeczne diagnozy metropolii

30 września, Urząd Miasta w Pucku

1 października, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

2 października, Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

3 października, Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach

6 października, Fabryka Sztuki w Tczewie

8 października, Urząd Miasta w Nowym Dworze Gdańskim

9 października, Urząd Miasta w Malborku

10 października, Urząd Miasta w Lęborku

13 października, Starostwo Powiatowe w Wejherowie

15 października, Miejski Dom Kultury w Rumi



Stowarzyszenie Gdański 
Obszar Metropolitalny

28 czerwca 2011 – deklaracja przystąpienia

15 września 2011 – powołanie 
stowarzyszenia

06 października 2011 – rejestracja

GOM 2011: 29 samorządów

GOM 2014: 49 samorządów
8 Powiatów

17 Miast

24 Gminy

2 firmy partnerskie 

1,28 mln mieszkańców



Gdański Obszar Metropolitalny

Sekretariat Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk

tel. 58 526 81 42

fax. 58 303 63 07

www.metropoliagdansk.pl
biuro@metropoliagdansk.pl
zit@metropoliagdansk.pl

mailto:biuro@metropoliagdansk.pl
mailto:zit@metropoliagdansk.pl

