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6 DOLINA LOGISTYCZNA / WPROWADZENIE

Celem współpracy Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów NORDA (Forum NORDA) jest zapewnienie 
równomiernego rozwoju miast i gmin we wszystkich sferach, tak 
aby mieszkańcy odczuwali satysfakcję z życia w danej miejscowości, 
a także promocja regionu i rozwój turystyki.

Skydiving i skoki spadochronowe nad Półwyspem Helskim
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Wprowadzenie
Unikatowe położenie Kaszub Północ-
nych, bogactwo regionalnej kultury, 
przywiązanie mieszkańców do trady-
cji, bujność przyrody oraz niezapom-
niane krajobrazy powodują, że jest to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych re-
gionów w Polsce. Aby te walory jeszcze 
bardziej uwypuklić, a także pobudzać 
rozwój miejscowości oraz lokalnych 
przedsiębiorstw, w 2011 roku przedstawi-
ciele piętnastu samorządów powołali
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmis-
trzów, Prezydentów i Starostów NORDA. 
Zobowiązali się do współpracy przy bu-
dowaniu zintegrowanej gospodarki ko-
munalnej, tworzeniu jednolitej polityki ro-
zwoju oraz działań integrujących obszar 
edukacji, turystyki i bezpieczeństwa. 
Pierwszymi samorządami, które dostrze-
gły walory wspólnego działania były – 
Choczewo, Gdynia, Jastarnia, Kosakowo, 
Krokowa, Lębork, Luzino, Łęczyce, miasto
i gmina Puck, Reda, Rumia, Szemud, miasto 
i gmina Wejherowo, Władysławowo. Idea 

KIERUNEK NORDA

współdziałania oraz wzajemnej wymiany 
doświadczeń i wsparcia przy rozwiązy-
waniu problemów wykraczających poza 
granice gmin szybko przyciągnęła pozos-
tałe samorządy. Obecnie liczba członków 
Forum wzrosła do dwudziestu czterech, 
a lista wspólnych działań i projektów stale 
się powiększa. Do grupy samorządów, 
które jako pierwsze przystąpiły do po-
rozumienia, doszły w kolejnych latach 
gminy: Cewice, Gniewino, Hel, Liniewo, 
Łeba, Karsin oraz Przywidz.

Samorządy skupione wokół Forum NOR-
DA podejmują wspólne działania promocji 
turystycznej i gospodarczej tego obszaru, 
oszczędzają lokalne budżety dokonując 
wspólnych zakupów energii elektrycznej 
oraz gazu, prowadzą działania wokół
stworzenia spójnego systemu komunika-
cyjnego, rozwoju dróg ponadregional-
nych, a także uporządkowania gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Celem współpracy Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDA (Forum NORDA) jest zapewnienie równomiernego rozwoju 
miast i gmin we wszystkich sferach tak, aby mieszkańcy odczuwali satysfakcję 
z życia w danej miejscowości, a także promocja regionu i rozwój turystyki. Teraz 
miasta i gminy tworzą wspólną, atrakcyjną propozycję spędzania wolnego czasu 
przez większą część roku. Ta promocja turystyczna została doceniona przez pre- 
zesa Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, który w 2016 r. nagrodził 
te starania podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki, wyróżniając Forum 
NORDA w kategorii Subregionalny marketing terytorialny. Co roku samorządy
inaugurują sezon letni konferencją prasową, organizowaną przez kolejne miasta 
członkowskie. 
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Mapa obszaru Forum NORDA
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Położenie oraz dostępność 
transportowa
Położenie w południowej części wy-
brzeża Bałtyku oraz północnej części 
Polski, sprawia, że obszar wojewódz- 
twa pomorskiego, w tym Forum NORDA, 
wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją. Za 
sprawą doskonałej dostępności transpor-
towej m. in. dzięki bogatej siatce połączeń 
lotniczych i morskich, region jest pre- 
destynowany do utrzymywania silnych 
relacji gospodarczych z krajami regionu 
Morza Bałtyckiego, jak również pozostały-
mi państwami Unii Europejskiej.

Gminy wchodzące w skład Forum
NORDA, zlokalizowane w północnej
części województwa, posiadają szcze-
gólnie wysoką atrakcyjność transpor-
towo-komunikacyjną, m.in. dzięki funk-
cjonowaniu w tym regionie dwóch 
międzynarodowych portów morskich. 

Gminy Forum NORDA są położone 
w korytarzu transportowym Bałtyk-
Adriatyk (BA) stanowiącym ciąg komunika-
cyjny o znaczeniu międzynarodowym, lub 
w sferze jego oddziaływania. Korytarz ten 
jest ważnym elementem transeuropej- 
skiej sieci transportowej (TEN-T), jednym 
z dziesięciu priorytetowych szlaków trans-
portowych Unii Europejskiej, rozpoczyna-
jącym się na Pomorzu (w Gdyni), a bieg-

nącym m.in. przez Warszawę, Katowice, 
Czechy, Słowację, Austrię, Słowenię aż 
do północnych Włoch (Triest). Koncepcja 
sieci TEN-T zakłada m.in. rozwój i integrac-
ję spełniających wysokie, ujednolicone 
parametry techniczne dróg transpor-
towych, w tym kolejowych, lądowych 
oraz wodnych, a także rozmieszczenie 
na nich nowoczesnych węzłów trans-
portowych. Obszar gmin Forum NORDA 
jest ponadto znakomicie skomunikowany 
transportowo ze Skandynawią dzięki tzw. 
autostradzie morskiej Gdynia - Karlskrona.

Na terenie Polski przebieg korytarza 
wyznaczają obecnie autostrada A1, linie 
kolejowe E-65 (Gdynia - Warszawa - 
Zawiercie - Katowice - Zebrzydowice) 
oraz C-E 65 (Gdynia - Tczew - Chorzów
Batory - Tychy - Bielsko-Biała - Zwar-
doń). Należy się spodziewać, że w nad-
chodzących latach tereny zlokalizowane 
w zasięgu oddziaływania korytarza
stawać się będą coraz atrakcyjniejszym 
miejscem dla powstawania m.in. centrów 
logistycznych, terminali intermodalnych, 
specjalnych stref ekonomicznych.
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O dostępności drogowej obszaru Forum 
NORDA decyduje przede wszystkim au-
tostrada A1, łącząca północ kraju z Pol-
ską Centralną oraz Śląskiem. Za sprawą 
połączenia z autostradą A2 umożliwia 
ona także szybki dojazd do Warszawy 
oraz południowo-zachodniej granicy kra-
ju. W nadchodzących latach dostępność 
drogowa regionu jeszcze się poprawi. 
Przeprowadzana obecnie modernizac-
ja drogi ekspresowej S7 istotnie skróci 
czas dojazdu do stolicy oraz rejonu Polski 
Wschodniej. Z kolei za sprawą planowanej 
do realizacji drogi ekspresowej S6, po-
prawi się efektywność transportowa 
w kierunku zachodnim. Z punktu widzenia 
gmin Forum NORDA najważniejszymi ele-
mentami tej inwestycji będą: Obwodnica 
Metropolitalna oraz tzw. Trasa Kaszubska, 
łącząca Lębork z Obwodnicą Trójmiasta.
 

Na Pomorzu w ostatnich latach miały 
miejsce wielkie inwestycje infrastruk-
turalne. W tym kontekście wyróżnić trzeba 
przede wszystkim zmodernizowanie trasy 
łączącej Trójmiasto z Warszawą. Dziś czas 
dojazdu z Gdyni do stolicy wynosi ok. 3 
godzin. Transport szynowy, za sprawą Szy-
bkiej Kolei Miejskiej, odgrywa też bardzo 
ważną rolę w komunikacji wewnątrz 
obszaru Forum NORDA. SKM umożliwia 
mieszkańcom m.in. Wejherowa, Redy czy 
Rumi sprawny dojazd do Gdyni, Sopotu 
oraz Gdańska. Warto wspomnieć także 
o zbudowanej niedawno, najnowszej linii
kolejowej w Polsce – Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, która przebiega m.in. 
przez Gdynię. Bez wątpienia ułatwia ona 
mieszkańcom Forum NORDA dostęp do 
lotniska, jak i do wielu obszarów metropolii 
znajdujących się z dala od jej rdzenia.

Pomorska Kolej Metropolitalna
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Wielkim atutem gmin Forum NORDA 
jest bliskość Portu Lotniczego im. Le-
cha Wałęsy w Gdańsku. Jest to trze-
ci największy, po warszawskim Okęciu 
oraz krakowskich Balicach, port lotniczy 
w Polsce. W 2016 r. po raz pierwszy w his-
torii, obsłużył on ponad 4 mln pasażerów. 

Obecność prężnie funkcjonującego por-
tu lotniczego przekłada się zarówno na 
atrakcyjność turystyczną, jak i inwestycyj- 
ną regionu, w szczególności jeśli chodzi 
o sektor nowoczesnych usług dla biznesu 
(np. BPO, ITO, KPO).

Unikalnym atutem gmin Forum NORDA jest funkcjonowanie regularnych połączeń pro-
mowych ze Skandynawią na trasie Gdynia-Karlskrona, a także możliwość skorzystania 
z bogatej oferty rejsów turystyczno-rozrywkowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, danych PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o. oraz danych ZMPG-a S.A.

Liczba pasażerów obsłużonych przez wybrane środki transportu w 2016 r.

4,01 mln 2,7 mln41,8 mln 0,6 mln
Port Lotniczy 

Gdańsk
im. Lecha Wałęsy

PKM
(Pomorska Kolej
Metropolitalna)

SKM 
(Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście)

promy
Stena Line
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Forum NORDA
– regionalny wzorzec 

współpracy
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Wizerunkowy efekt działalności 
samorządów w ramach Forum NOR-
DA jest zasługą spójnej oraz komplek-
sowej komunikacji marketingowej. Czy-
telne logo NORDA, strona interneto-
wa opisująca prowadzone projekty 
(www.nordaforum.pl), promocja planów 
i dokonań Forum w mediach, organizac-
ja konferencji i warsztatów z udziałem 
przedstawicieli gmin i mediów, to wszyst-
ko przyczynia się do wzmocnienia marki, 
która poprzez cykliczne działania zyskuje 
na wiarygodności. Co roku zespoły ek-
spertów Forum NORDA opracowują pla-
ny promocji turystycznej i gospodarczej 
regionu Gdyni i Północnych Kaszub. Do 
tych zespołów gminy i miasta członkows- 
kie delegują swoich specjalistów w tym 
zakresie, którzy rozwijają prowadzone 
projekty i kreują nowe wydarzenia. Pro-
mocja obszaru, jako doskonałego miejsca 
wypoczynku, obejmuje przygotowanie
materiałów informacyjnych zarówno dla 

turystów, jak i mieszkańców regionu. Służą 
one doskonałej wymianie informacji oraz 
reklamie sąsiednich miejscowości wśród 
lokalnych mieszkańców. Dzięki tym stara- 
niom rozwija się również turystyka week- 
endowa i regionalna. Gdynianie zwiedza- 
ją mniejsze miejscowości, a mieszkańcy 
sąsiadujących terenów przyjeżdżają na 
gdyńskie wydarzenia (np. Open’er Fes-
tival, Festiwal Filmowy w Gdyni, Cuda 
Wianki, Święto Morza). Wydawany jest 
wspólny kalendarz imprez informujący 
o planowanych atrakcjach letnich. NOR-
DA wykonuje również mapy prezentujące 
zabytki oraz miejsca warte odwiedze- 
nia. Dla wygody turystów przygotowano 
aplikację na urządzenia mobilne „Gdynia 
i Północne Kaszuby”, która podaje spis 
najbliższych wydarzeń kulturalno-spor- 
towych, a ostatnio została rozbudowana 
o informację dotyczącą sieci ścieżek ro-
werowych na tym obszarze.

Spójna komunikacja 
marketingowa

Spotkanie włodarzy samorządów tworzących Forum NORDA, Wejherowo 
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Wspólne działania i projekty
Stwarzanie lepszych warunków do rozwoju turystyki i gospodarki oraz dostępności komu-
nikacyjnej na terenie Gdyni i Północnych Kaszub połączyło 24 samorządy województwa 
pomorskiego. Jednym z pomysłów wykorzystania atutów położenia oraz obecnej bazy 
jest pobudzenie sektora usług zdrowotnych i wellness, które mogą stanowić podstawę 
do rozwinięcia turystyki zdrowotnej i tzw. srebrnej, coraz prężniej rozwijających się sek-
torów turystyki w Europie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy działa-
jący w obszarze turystyki, opieki zdrowotnej oraz organizacjach turystycznych, 
instytucjach naukowych i edukacyjnych. 

Projekty wizerunkowe i sektorowe

Międzynarodowa konferencja „Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na 
obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA”, Gdynia, marzec 2016 r.

Wspólny zakup energii elektrycznej dla 39 podmiotów oraz gazu dla 33 pod-
miotów złożonych z jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw 
i instytucji ze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – So-
pot i Forum NORDA. Liderem grupy zakupowej była Gdynia.

1

2

Elektrownia wodna w Żarnowcu, gmina Krokowa
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Przewodnik turystyczny po smakach Północnych Kaszub. Wydawnictwo pro- 
paguje i odkrywa kuchnię kaszubską, wraz z jej regionalnymi produktami. W fol- 
derze opisywane są miejsca, gdzie można spróbować i kupić m.in. takie specjały 
jak: blutka, leberka, młodzowy kuch, czy ruchanki. Przewodnik zawiera także in-
formacje na temat imprez kulinarnych organizowanych w gminach Północnych 
Kaszub. Dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Co roku aktualizowana o nowe wydarzenia. W 2016 roku została powiększona 
o moduł informujący o ścieżkach rowerowych, zarówno leśnych, jak i miejskich.

Samorządy opracowują i wydają kalendarze wydarzeń letnich w formie plakatów 
dostępnych w informacjach turystycznych oraz na terenie poszczególnych gmin. 
Przygotowywane są również miniprzewodniki i mapy z atrakcjami turystycznymi. 
Ostatnio wydano mapę przedstawiającą ścieżki rowerowe przebiegające przez 
cały rejon Kaszub Północnych.

Na rozpoczęcie sezonu letniego NORDA organizuje corocznie konferencje pra-
sowe przedstawiające możliwości spędzenia czasu na Północnych Kaszubach. 
We wrześniu 2015 r. odbyła się dodatkowo konferencja prasowa „W rytmie 
Kaszub” zorganizowana w Wejherowie, inaugurująca sezon jesienny i jego atrakcje.

Powstała baza fotografii Kaszub Północnych w ramach projektu „NORDA – 
Północny Biegun Wzrostu” do wspólnego wykorzystywania przez gminy.

Destynacja NORDA

Szlak Kulinarny „Gdynia i Północne Kaszuby zawsze w smak”

Aplikacja mobilna „Gdynia i Północne Kaszuby”

Przewodniki turystyczne

Konferencje prasowe

Bank Wizerunku Gdyni i Kaszub Północnych

Myśl przewodnia marki Nadmorski Obszar Usługowy NORDA „Łączymy siły dla rozwoju” 
doskonale opisuje główny cel przyświecający działaniom samorządów skupionych we 
wszystkich projektach sygnowanych wspólnym znakiem NORDA.

1

5

2

3

4
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1

2

3

Tereny inwestycyjne poszczególnych gmin obszaru NORDA były promowane na 
Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes (2016 oraz 2017), 
a także na targach EXPO REAL 2016 w Monachium.

Przygotowano i wydano foldery prezentujące obszary przeznaczone pod in-
westycje. Wspólna oferta zapewni efektywniejszą koordynację i zarządzanie 
gruntami pod inwestycje. Internetowa baza ofert inwestycyjnych obszaru Forum 
NORDA jest dostępna pod adresem internetowym www.investnorda.pl.

W ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu” opracowano dla 
dwóch obszarów funkcjonalnych Nadmorski Obszar Usługowy NORDA oraz Do-
lina Logistyczna dokumenty strategiczne i operacyjne. Dokumenty operacyjne 
w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami, oraz w zakresie 
rozwoju gospodarczego dla obu obszarów funkcjonalnych, a także turystyki dla 
NOU NORDA i transportu dla Doliny Logistycznej.

Promocja gospodarcza

Promocja oferty inwestycyjnej gmin NORDA na największych targach 
międzynarodowych w Monachium oraz Cannes

Wspólna oferta inwestorska gmin w ramach projektu „NORDA – Północny 
Biegun Wzrostu”

Dokumenty strategiczne

Konferencja „Perspektywy Rozwoju i Przemysłu Zdrowia na Obszarze NOU NORDA”, Gdynia
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Kulinarna oferta regionu Północnych 
Kaszub czerpie swoje inspiracje głównie 
z regionalnych tradycji kuchni kaszubskiej, 
bogatej kultury rybackiej, a także nowo- 
czesnej kuchni międzynarodowej. W wie-
lu miejscach możemy zakupić specjały 
wytwarzane na miejscu, często wg
tradycyjnych receptur. Najbardziej znane 
kulinaria z Północnych Kaszub to: gęsina 
(zupa z brukwi na gęsinie, gęsina wędzo-
na, pieczona), ryby wędzone (węgorze, 
piklingi, flądry, łososie, makrele), pomuchel
(dorsz bałtycki), śledź (śledź po kaszubsku 
oraz śledź po łebsku), „Wędliny Bychow- 
skie”, leberka (pasztetowa z dużą ilością 

wątróbki), ruchanki (placuszki przypomi-
nające racuchy), worzta w weku (kiełba-
sa w słoiku). Ponadto zasłużoną marką 
cieszą się miody z lokalnych pasiek 
kaszubskich. Kuchnia kaszubska wyko-
rzystuje lokalne „dary natury” w postaci 
grzybów, owoców, warzyw i ziół.

Istotnym elementem oferty kulinarnej 
są lokalne targowiska, hale targowe (np. 
Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdy-
ni; hale sprzedażowe ryb na przystani-
ach w Mechelinkach i Dębkach) oraz tar-
gi z wiejską, ekologiczną żywnością (np. 
„Bazar Bo Ze Wsi”). 

Dziedzictwo kulinarne stanowi istotny wyróżnik społeczny, turystyczny oraz 
gospodarczy obszaru Gdyni i Północnych Kaszub. Potencjał ten stanowi ważną 
oś współpracy, pozwalając na realizowanie zintegrowanych działań marketin-
gowych pod hasłem „Gdynia i Północne Kaszuby zawsze w smak”.

Gdynia i Północne Kaszuby 
– zawsze w smak

Wędzone ryby podane w Hotelu Faleza w Jastrzębiej Górze
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W ramach wspólnych działań 
samorządów lokalnych Gdyni i Północ-
nych Kaszub, w 2016 r. powstał nowy 
produkt turystyczny pt. „Gdynia i Północ-
ne Kaszuby zawsze w smak”, integrujący 
oraz prezentujący najciekawsze oferty, 
propozycje kulinarne – głównie oparte na 
wyróżnikach regionalnych.

Dynamiczny rozwój jakościowej ofer-
ty gastronomicznej jest widoczny prak-
tycznie w całym regionie, w tym w pasie 
nadmorskim oraz na obszarze Śródmieś-
cia Gdyni. Przykładowo, liczba restau-
racji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni 

wzrosła z 31 (czerwiec 2010 r.) do 72 
(styczeń 2017 r.). Znane restauracje, opi-
sywane wielokrotnie w popularnych 
magazynach i przewodnikach kuli-
narnych funkcjonują na Szlaku Dworów 
i Pałaców Północnych Kaszub (np. 
w Ciekocinku, w Krokowej, w Gniewinie 
czy w Sławutówku). Warto także pod-
kreślić trend – modę na zdrową, lokalną 
kuchnię tworzoną w duchu „slow food”, 
którą promują m.in. takie obiekty jak res-
tauracje „Natura” w Rozewiu, „Nordowi 
Môl” w Celbowie, czy „Ewa Zaprasza” 
w Sasinie.

„Wędliny Bychowskie” rodzinny zakład produkujący tradycyjne wędliny – na zdjęciu właściciele Władysław 
i Przemysław Brzozowscy (od prawej)
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Sportowa pasja
Szczególne znaczenie dla regionu Kaszub Północnych mają sporty żeglarskie, które są 
z powodzeniem uprawiane dzięki znakomitym warunkom m. in. na akwenie Zatoki Puckiej. 
Puck oraz niewielkie Chałupy i Rewa, są od lat najważniejszymi w tej części Europy ośrod-
kami uprawiania windsurfingu oraz kitesurfingu. Sporty żeglarskie cieszą się popularnością 
także na wodach śródlądowych, w tym na Jeziorze Żarnowieckim. Dzięki porozumieniu 
gmin Krokowa i Gniewino powstała na tym akwenie sieć czterech nowoczesnych przys-
tani turystyczno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sport stanowi istotny element tożsamości regionu oraz pasję 
i powód do dumy zarówno z osiągnięć, jak i z wysokiego pozio-
mu infrastruktury klubów oraz zaangażowania mieszkańców 
w aktywną rekreację. Sport staje się ważnym elementem tworzą-
cym jakość życia mieszkańców.

XIV Volvo Gdynia Sailing Days
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Liczba miejsc cumowniczych w marinach i przystaniach żeglarskich:

* Sieć przystani na jez. Żarnowieckim

Źródło: Opracowanie własne
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W Jastarni i Pucku planowana jest rozbu-
dowa przystani jachtowych. Dzięki tym 
inwestycjom znacząco wzrośnie potenc-
jał dostępnych miejsc cumowniczych. 
W Gdyni z kolei, przy Basenie Prezydenta, 
powstanie nowa przystań jachtowa na 120 
miejsc.

Swoją przygodę z żeglarstwem wiele 
dzieci w regionie rozpoczyna już w szkole 
podstawowej. We wszystkich gminach 
z dostępem do akwenów morskich lub 
śródlądowych, podstawowe szkolenia 
żeglarskie dla dzieci i młodzieży są bez-

płatne albo znacząco dotowane przez 
samorząd. W gminie Kosakowo wszystkie 
dzieci kończąc gimnazjum posiadają pa-
tent żeglarski. Dzieci i młodzież z Pucka, 
Gdyni, Kosakowa, Władysławowa, Łeby, 
wielokrotnie zdobywały medale na im-
prezach regatowych rangi mistrzowskiej 
w Polsce i w Europie. Zespół Szkół im. 
M. Płażyńskiego w Pucku posiada nawet 
własne jachty szkoleniowe. Największe 
wydarzenia sezonu to między innymi: 
Energa Sailing Cup w Gdyni, Puchar Zatoki 
Puckiej w Pucku, Puchar Polski w Gdyni, 
Volvo Gdynia Sailing Days.
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Kaszuby Północne to także piękna karta tradycji związanych z uprawianiem biegania. Pręż-
nym ośrodkiem szkoleniowym biegaczy i maratończyków jest od lat miasto Wejherowo. 
Ogromnym powodzeniem cieszą się masowe biegi uliczne oraz liczne odmiany triath-
lonu, które przyciągają tysiące uczestników, m.in. KRS Formoza Ultramaraton Kaszubski 
w Przywidzu, PKO Grand Prix Gdynia – będący największą imprezą biegową na Pomorzu, 
Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia, Bieg Północy „Na Wspak” we Władysławowie. Gdynia 
zgłosiła swoją kandydaturę do organizacji mistrzostw świata w półmaratonie w 2020 roku.

Dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej, 
wyraźnie wzrosła aktywność dzieci up-
rawiających czynnie przynajmniej jedną 
dyscyplinę sportu. Jako wzór można po-
dać gminę Luzino, w której wszystkie dzie-
ci z gminy mają możliwość bezpłatnego 
uprawiania sportu w licznych sekcjach 
prowadzonych przez doświadczonych 
trenerów. 

Miasto Gdynia dysponuje kompleksem 
sportowym wysokiej klasy europejskiej. 
W dzielnicy Redłowo przy ulicy Olimpij- 
skiej zlokalizowano m.in. Narodowy Sta-
dion Rugby, Stadion Miejski (o poj. 15 000 
widzów), halę Gdynia Arena (na 4 800 
widzów), Centralny Ośrodek Medycyny 
Sportowej, salę konferencyjną oraz boiska 

Gdynia to miasto znane w Europie ze znakomitych klubów spor-
towych, w tym Asseco Gdynia (koszykówka męska), Basket Gdynia 
(koszykówka żeńska), Arka Gdynia (piłka nożna na poziomie ekstra-
klasy), VISTAL Gdynia (piłkarki ręczne).

Mecz Arki Gdynia na Stadionie Miejskim w Gdyni
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i halę lekkoatletyczną, a do 2019 roku pow-
stanie także 50-metrowa, kryta pływalnia 
olimpijska. Gdynia to miasto znane z tak 
znakomitych klubów jak Asseco Gdynia 
(koszykówka męska), Basket Gdynia (ko-
szykówka żeńska), Arka Gdynia (piłka noż-
na na poziomie ekstraklasy), VISTAL Gdy-
nia (piłkarki ręczne). Ponadto nowoczesne

W regionie coraz większą popularnością cieszy się jeździectwo. Gmina Choczewo może 
poszczycić się jedną z najpiękniejszych prywatnych stadnin koni w Polsce, Stadniną Koni 
Ciekocinko, w której dwa razy do roku odbywają się międzynarodowe zawody jeździec-
kie w skokach przez przeszkody, w formie trzytygodniowych tour’ów, pod nazwą BALTICA 
TOUR. Impreza przyciąga największe gwiazdy jeździeckie z całego świata oraz liczną pub-
liczność, gwarantując nie tylko ogromne sportowe emocje, ale i doskonałą rozrywkę dla 
całych rodzin. 

Inną popularną dyscypliną sportową jest kolarstwo. Przykładem może być organizowany 
co roku w Krokowej cykl maratonów rowerowych Lang Team Maraton i Lang Team Race.

hale sportowe wybudowano także 
w gminach Przywidz oraz Luzino, 
a nowoczesną infrastrukturę spor-
tową posiada również Gniewino 
(Centrum Sportowo-Konferencyjne)
i Władysławowo (Centralny Ośrodek 
Sportu OPO „CETNIEWO” we Władys- 
ławowie).

Zawody BALTICA TOUR – na zdjęciu Sandra Piwowarczyk-Bałuk, zawodniczka i właścicielka Stadniny Koni Ciekocinko





POTENCJAŁ



26

Wprowadzenie

Gospodarka 
– atrakcyjny biznes od morza

KIERUNEK NORDA / POTENCJAŁ

Obszar Forum NORDA to region o bo-
gatych tradycjach gospodarczych. Wiele 
z nich jest unikatowych w skali całego kraju. 
Mowa tu przede wszystkim o działalności 
związanej z branżą morską. Gdyński port 
oraz tereny po dawnej Stoczni Gdynia są 
miejscem, w którym prosperują dziesiątki 
przedsiębiorstw – od usług portowych, 
przez morskie przedsiębiorstwa han-
dlowe, podmioty z branży logistycznej, aż 
po zakłady stoczniowe. Te ostatnie, szuka-
jąc swoich nisz rynkowych, często bardziej 
niż typowym okrętownictwem, zajmują się 
produkcją wielkogabarytowych konstruk-
cji stalowych na potrzeby morskiej ener-
getyki wiatrowej oraz morskiego prze-

mysłu wydobywczego. Wokół terenów 
portowo-stoczniowych lokują się chęt-
nie liczne przedsiębiorstwa produkcyjne 
oraz z branży TSL (transport – spedycja
– logistyka).

Lokalnych tradycji morskich nie można
jednak zawężać tylko i wyłącznie do 
Gdyni. Tak sprawne funkcjonowanie naj- 
większych podmiotów, jakimi są gdyński 
port czy stocznie, nie byłoby możliwe bez 
całego ekosystemu obsługujących je firm. 
Zdążył się on wykształcić przez ostatnich 
kilka dekad i w dużej mierze decyduje 
o konkurencyjności swoich usługodaw-
ców.

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni
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W ostatnich latach, oprócz trady-
cyjnych gałęzi lokalnej gospodarki, 
na znaczeniu zyskują również nowe 
branże, w szczególności w sektorze 
usług dla biznesu. W ich przypadku 
naturalną lokalizacją są obszary miej-
skie. Nie dziwi więc, że w skali Forum 
NORDA lokują się one przede wszyst-
kim w Gdyni, która oferuje inwesto-
rom szeroką podaż wysokiej jakości 
powierzchni biurowej, a także dos- 
tępność wysoko wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich. Przyciąganiu na 
Pomorze zaawansowanych usług 
biznesowych służy też bardzo dobra 
dostępność komunikacyjna regionu 
oraz wysoka jakość życia. 

Z morzem związane są także lokalne biznesy w branży rybołówstwa. Specjalizują się 
w nich gminy nadmorskie zlokalizowane w północnej części województwa pomorskiego, 
jak m.in. Puck, Krokowa, Jastarnia czy Władysławowo. Naturalną konsekwencją obecności 
tego typu działalności są też ulokowane na obszarze Forum NORDA zakłady przetwórstwa 
ryb. Branża rolno-spożywcza stanowi zresztą jedną z najistotniejszych podstaw lokalnej 
gospodarki. Innymi specjalizacjami gospodarczymi gmin zrzeszonych w Forum NORDA 
są m.in. przemysł budowlany oraz przemysł drzewny, a także meblarski oraz związany ze 
stolarką drzwiową i okienną.

Istotnym elementem regionalnej 
gospodarki jest także turystyka. Wie-
lu mieszkańców regionu prowadzi 
działalność gospodarczą związaną 
z obsługą turystów – m.in. noclegami, 
gastronomią, agroturystyką, handlem. 
Warunki są ku temu idealne, gdyż re-
gion jest jedną z najpopularniejszych 
destynacji turystycznych w skali kraju. 
Największym wyzwaniem, jakie stoi 
przed lokalnym sektorem turystycz-
nym jest sprawienie, by sezon turys- 
tyczny trwał na Pomorzu cały rok. Re-
alizacji tego celu może pomóc m.in. 
rozwój turystyki aktywnej, sportowej 
oraz zdrowotnej.

Szklana fasada budynku Muzeum Emigracji w Gdyni
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Żyć z morza

Porty

Obszar Forum NORDA jest nierozerwalnie związany z morzem, a branża morska jest istot-
nym ogniwem gospodarek większości zrzeszonych gmin. Bez wątpienia najważniejszym 
ośrodkiem gospodarki morskiej w obszarze Forum NORDA jest Gdynia, na której terenie 
znajduje się jeden z trzech największych polskich portów morskich, a także dobrze rozwi- 
nięty przemysł stoczniowy. Bliskie związki z morzem, choć związane bardziej z sektorem 
rybołówstwa, mają też pozostałe gminy zlokalizowane nad Bałtykiem – Władysławowo, 
Hel, Jastarnia, Puck, Krokowa, Kosakowo oraz Łeba. Bliskość morza wpływa bez wątpienia 
również na gospodarki pozostałych gmin obszaru Forum NORDA, nawet jeśli nie posia- 
dają one bezpośredniego do niego dostępu. Ulokowane są w nich chociażby zakłady 
przetwórstwa ryb, a wiele spośród lokalnych przedsiębiorstw świadczy usługi względem 
firm z branży gospodarki morskiej, np. z Gdyni.

Potencjał lokalnej gospodarki morskiej generują w ogromnym stopniu dwa duże porty 
morskie – w Gdyni oraz Gdańsku. Stanowią one krwiobieg dla wielu obszarów rodzimej 
gospodarki. Stwarzają warunki dla funkcjonowania bardzo wielu podmiotów gospo- 
darczych z różnych sektorów.

Latarnik Dariusz Godula, latarnia w Stilo, gmina Choczewo
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Port morski w Gdyni jest hubem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Na jego 
obszarze prosperują liczne firmy z branży usług portowych, morskie przedsię- 
biorstwa handlowe, żeglugowe, podmioty logistyczne i spedycji międzynaro-
dowej, stocznie, przedsiębiorstwa usług ubezpieczeń morskich i transportowych, 
agenci i maklerzy morscy, agencje i urzędy celne, przedsiębiorstwa przemysłu 
przyportowego. Okolice portu są atrakcyjną lokalizacją dla powstawania powie- 
rzchni magazynowych oraz rozwoju firm logistycznych i produkcyjnych.

Gdyński port przez wiele lat był naj-
większym polskim portem drob-
nicowym. Dzisiaj za sprawą Bałtyc- 
kiego Terminalu Kontenerowego 
(w skrócie BCT) oraz Gdynia Contai- 
ner Terminal (GCT), w większej mierze
koncentruje się na przeładunkach 
kontenerów, plasując się w czołówce 
największych portów rejonu Bałtyku. 
Dzięki inwestycjom już poczynionym 
oraz obecnie realizowanym, łączna 
roczna zdolność przeładunkowa obu 
terminali wzrośnie do ok. 2,2 mln TEU.

Uwarunkowania te sprawiają, że na 
obszarze Forum NORDA lokuje się 
coraz więcej inwestycji z branży TSL – 
transportu, spedycji i logistyki. Region 
stał się hubem logistycznym połud-
niowego Bałtyku. Świadczy o tym 
obecność i działalność wielu znaczą-
cych w branży firm, np. C. Hartwig 
Gdynia S.A., Inter Marine Sp. z o.o., CTL 
Północ Sp. z o.o., Loconi Intermodal 
S.A., PCC Intermodal S.A. czy Terramar 
Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

Przeładunki w porcie w Gdyni (mln ton)

2012 20142013 2015 2016

15
,8 17

,7 18
,2 19

,5

19
,4

2012 20142013 2015 2016

57
8 58

9

66
5

68
0

65
7

Liczba pasażerów w porcie w Gdyni (tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZMPG-a S.A.
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Stocznie

Bardzo ważnym elementem regionalnej gospodarki morskiej jest przemysł stoczniowy, 
który po licznych zawirowaniach związanych z restrukturyzacją dawnych państwowych 
zakładów, znajduje się dziś na fali wznoszącej.

Tereny po dawnej Stoczni Gdynia zos-
tały sprzedane m.in. Stoczni Remontowej 
NAUTA S.A., Energomontażowi Północ 
Gdynia S.A., Gafako Sp. z o.o. czy CRIST S.A. 
Klasycznym budownictwem okrętowym 
zajmuje się m.in. ostatnia z nich, która 
w 2010 r, zakupiła najważniejszą część lik-
widowanej Stoczni Gdynia, tj. suchy dok 
i halę do prefabrykacji kadłubów. Dzięki 
tej inwestycji CRIST S.A. zrealizował m.in. 

Stocznie, kojarzące się niegdyś wyłącznie z produkcją oraz remontami statków, coraz 
częściej stają się zakładami wytwarzającymi wielkogabarytowe konstrukcje stalowe uży-
wane m.in. w energetyce wiatrowej offshore oraz w morskim przemyśle wydobywczym 
ropy naftowej i gazu. Tego typu konstrukcje wykonują w Gdyni m.in. CRIST S.A., Energo-
montaż-Północ S.A., VISTAL Gdynia S.A. czy Gafako Sp. z o.o. 

trzy zaawansowane technologicznie stat-
ki do budowy i obsługi morskich farm 
wiatrowych: Thor, Innovation i Vidar dla 
niemieckiego koncernu Hochtief Solu-
tions AG. CRIST S.A. podejmuje się także 
budowy kadłubów statków – przede 
wszystkim offshore. W najbliższym cza-
sie gdyńska firma skupi się natomiast na 
budowie promu pasażersko-samocho-
dowego dla Islandii.

Hala produkcyjna VISTAL Gdynia S.A.
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Pomorski przemysł stoczniowy to jed-
nak nie tylko wielkie zakłady produkcyj- 
ne. Przez kilkadziesiąt lat wykształcił się 
wokół nich cały ekosystem lokalnych firm. 
Z branżą stoczniową związane są wie-
lopokoleniowe tradycje mieszkańców 
regionu. Warto wspomnieć chociażby 
o sukcesie rodzinnej gdyńskiej firmy 
RUBO Sp. z o.o. zajmującej się produkcją 
rusztowań, konstrukcji stalowych i innych 
elementów.

Przemysł stoczniowy to także dziesiątki 
biur projektowych, firm produkujących 
wyposażenie statków, zajmujących się hy-

drauliką okrętową, elektroniką itd. To cała 
sieć podwykonawców i kooperantów. 
Przedsiębiorstwa te generują potencjał
lokalnych stoczni, stanowią ich wielką 
przewagę konkurencyjną.

Na Pomorzu rozwijają się także dyna- 
micznie przedsiębiorstwa produkujące 
łodzie aluminiowe, w tym jachty mor-
skie, np. Admiral Boats S.A., Damen Ship-
yards Gdynia S.A., Sunreef Yachts. Obec-
ność prężnie funkcjonującego przemysłu 
stoczniowego to wreszcie obszar wdraża-
nia okrętowych innowacji, powstających 
na styku sektora nauki i biznesu. 

Energetyka wiatrowa

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej wymusza na państwach człon-
kowskich Wspólnoty realizowanie inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł 
energii. Naturalną specjalizacją Pomorza – ze względu na warunki klimatyczne – 
wydaje się być energetyka wiatrowa. W regionie funkcjonuje już kilka lądowych 
farm wiatrowych, jak np. farmy w Gnieżdżewie oraz w Łebczu w gminie Puck.

W ciągu kilku najbliższych lat na Pomorzu będzie się pozyskiwało energię elek-
tryczną również z morskich elektrowni wiatrowych. Jak dotychczas zaplanowano 
dwie takie inwestycje – Bałtyk II oraz Bałtyk III. Łączna moc instalacji wyniesie 1,2 
GW. Obydwie zostaną zlokalizowane na północny zachód od Łeby, odpowiednio: 
37 oraz 23 km od linii brzegowej.

Elektrownia wiatrowa w gminie Puck
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Ship management

Obecnie pojawiła się przestrzeń dla ro-
zwoju nowego typu działalności związanej 
z gospodarką morską: ship managemen-
tu, czyli zarządzania statkami. Obecnie 
prawie 80% wszystkich statków, podlega-
jących międzynarodowym konwencjom, 
zarządzanych jest przez ship managerów. 
Także w Polsce liczba firm zajmujących się 
tego rodzaju działalnością systematycznie 
rośnie, czego przykładem jest powstanie 
Polskiego Związku Zarządców Statków.

Pomorze posiada wysoko wykwali-
fikowaną, doświadczoną kadrę przemys-
łów morskich, a także rozwinięte zaplecze 
naukowe i szkoleniowe. Działają tutaj także 
renomowane towarzystwa klasyfikacyjne. 
Wszystkie te czynniki tworzą środowisko, 
jakiego potrzebuje sektor nowoczesnego 
ship managementu. Szacuje się, że w nad- 
chodzących latach trend ten będzie nabie-
rał na sile, a Gdynia oraz Pomorze ma 
szansę stać się zagłębiem tej działalności.

Rybołówstwo

Na obszarze Forum NORDA funkcjonuje kilka mniejszych portów o charakterze rybackim. 
Z Morza Bałtyckiego wyławia się w Polsce głównie dorsze, śledzie, szproty, flądry i łoso-
sie. Porty oraz przystanie rybackie zlokalizowane są w: Łebie, Helu, Władysławowie, Pucku, 
Mechelinkach, Dębkach oraz Jastarni. Stanowią one istotny element lokalnych gospodarek. 
Co istotne, oprócz swoich pierwotnych, docelowych funkcji stanowią też atrakcję turys- 
tyczną. Turystów przyciąga możliwość zakupienia świeżych ryb, jak i oferowane przez 
lokalne firmy rejsy wędkarskie.

Połów ryb – rybacy z gminy Choczewo
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Port we Władysławowie  
Port, w którym działa stocznia remontowa, zakłady przetwórstwa ryb, fabryka lodu 
łuskowego i mączki rybnej. Pełni także funkcję przeładunkową dla towarów w ruchu 
krajowym. Tamtejsza stocznia wykonuje m.in. remonty bałtyckiej floty rybackiej oraz 
mniejszych jednostek morskich.

Port Hel  
Jest to przede wszystkim port rybacki. Działają tu dwa przedsiębiorstwa rybackie: 
„Koga” i „Koga Maris”. Port ten jest także miejscem stacjonowania dyżurnych statków 
ratowniczych: „Pasat” i „Huragan”. Port Hel jest głównym portem docelowym Białej 
Floty.

Port w Jastarni  
Port ten jest bazą rybołówstwa, posiada pomost pasażerski oraz marinę jachtową. 
Do portu mogą wpływać duże łodzie o długości 60 m oraz zanurzeniu do prawie 
czterech metrów.

Port morski Puck  
Jest to port z przystanią rybacką i niezależną mariną jachtową. Stanowi bazę dla floty 
rybackiej i rozwijającej się żeglugi turystycznej. Jest także ośrodkiem sportów wod-
nych. W porcie znajduje się Harcerski Ośrodek Morski Puck oraz remontowa hala 
szkutnicza.

Port w Łebie  
Jest to port o charakterze rybackim i turystycznym. W sezonie letnim jest przystanią dla 
wielu jednostek wycieczkowych, które oferują krótkie rejsy po morzu. Od 1998 roku 
jest portem jachtowym dla jednostek różnych klas, w tym dla jachtów żaglowych 
o długości do 18 m i motorowych do 24 m długości.

Przystań rybacka w Mechelinkach 
Przystań rybacką tworzy osiem budynków, w tym pięć boksów dla rybaków oraz 
wędzarnie. Największą atrakcją turystyczną przystani jest drewniany pomost.

Przystań rybacka w Dębkach 
Jest to nowoczesna przystań dla miejscowych rybaków, zwana potocznie „Ry-
baczówką”. W jej skład wchodzi m.in. wieża widokowa, stanowiąca lokalną atrakcję 
turystyczną. W „Rybaczówce” chętni mogą kupić świeżą rybę „prosto od rybaka”.

Małe porty obszaru Forum NORDA
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Potencjał turystyczny stanowi jeden z głównych atutów województwa pomorskiego. 
Region zajmuje trzecie miejsce w Polsce biorąc pod uwagę liczbę udzielonych no-
clegów oraz drugie pod względem ogólnej liczby miejsc noclegowych. Największa kon-
centracja bazy noclegowej, oprócz Gdańska, Gdyni i Sopotu, występuje w północnym 
pasie nadmorskim, w tym w gminach należących do powiatu puckiego (Hel, Jastarnia, 
Władysławowo, Krokowa), lęborskiego (Łeba, Wicko) oraz wejherowskiego (Choczewo).

Na obszarze Forum NORDA w 2015 r.
zlokalizowanych było prawie 43
tysiące miejsc noclegowych, co 
stanowiło 42% spośród wszystkich 
miejsc noclegowych w wojewódz-
twie pomorskim. Największa oferta 
miejsc noclegowych występowała 
na terenie Władysławowa, Łeby oraz 
Gdyni.

Turystyczna siła NORDY

102 000

42 899

16 175

9 375

2 689

Pomorskie

Forum NORDA

gm. Władysławowo

Łeba

Gdynia
Źródło: Opracowanie własne 
na podstawie danych BDL GUS

Festiwal Latawców w Łebie
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Riwiera Bałtyku

Atutami regionu są najdłuższe w tej częś-
ci Europy piaszczyste plaże, korzystne 
bodźce klimatyczne oraz efektowne kli-
fowe brzegi. Wypoczynek nad Bałtykiem 
jest coraz częściej łączony z ofertą turys- 
tyki morskiej oraz aktywnej. Do najbardziej 
popularnych form aktywnego spędzania 
czasu można zaliczyć turystykę rowe-
rową, wędkarstwo morskie, nurkowanie 
(turystykę wrakową), nordic walking oraz 

jazdę konną. Rejon Zatoki Puckiej zalicza 
się do najatrakcyjniejszych w Europie 
akwenów dla uprawiania żeglarstwa 
deskowego. Z kolei realizowane przez 
gminy nadmorskie projekty rozbudowy 
portów oraz przystani żeglarskich (m.in. 
w Jastarni, Gdyni, Pucku), przekładają się 
bezpośrednio na wzrost zainteresowania 
regionem miłośników żeglarstwa z Polski 
i zagranicy.

Szlaki kulturowe oraz turystyka aktywna

Przez obszar gmin Forum NORDA przebiegają markowe szlaki kulturowe, stano-
wiące istotny element zintegrowanej oferty turystycznej regionu. Do najważniej- 
szych z nich należy zaliczyć:

Oprócz oznakowanych tras samochodowych, coraz więcej osób zwiedza region rowe-
rem oraz szlakami wodnymi. Strategiczne znaczenie dla popularyzacji turystyki wodnej 
oraz rowerowej w regionie, mają projekty „Pętla Żuławska”, „Kajakiem przez Pomorze” 
oraz „Rowerem przez Pomorze” (w tym Międzynarodowy Szlak Rowerowy R10). W ramach 
niniejszych projektów powstanie w najbliższych latach kilkaset kilometrów oznakowanych 
szlaków kajakowych oraz ścieżek i tras rowerowych uwzględniających także subregio- 
nalne i lokalne projekty gmin Forum NORDA.

W niektórych miastach obszaru Forum NORDA wdrożone zostały markowe, miejskie szlaki 
kulturowe, oparte na unikalnych wyróżnikach miejsca, w tym np. w Gdyni - Gdyński Szlak 
Modernizmu oraz Szlak Legendy Morskiej Gdyni; w Wejherowie - Szlak Kaszubskich Nut.

Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub 

Pomorski Szlak Cysterski

Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych

Amber Route (Szlak Bursztynowy)

Szlak Latarni Morskich

Pomorska Droga św. Jakuba
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Liczba odwiedzających w wybranych atrakcjach Forum NORDA w 2016 roku:

* dane szacunkowe

Akwarium Gdyńskie

Fokarium na Helu

Słowiński Park Narodowy + Skansen w Klukach

Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Dar Pomorza w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni

Kalwaria Wejherowska

ORP Błyskawica w Gdyni

Sea Park w Sarbsku

Wieża widokowa „Kaszubskie Oko” Gniewino

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

504 040

400 000*

323 376

233 626

126 677

120 000*

104 800 

137 855 

100 000*

70 000*

65 300

Istotnym impulsem przyjazdów do regionu turystów kulturowych, stanowią funkcjonu-
jące na obszarze gmin NORDA, nowoczesne muzea, multimedialne wystawy oraz centra 
edukacji. Większość obiektów tego typu powstało lub zostało unowocześnionych dzięki 
dofinansowaniu ze środków UE.

Fokarium w Helu
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Rozwój oferty turystyki zdrowotnej i sportowej

Perspektywiczny przemysł spotkań

Nadmorski klimat sprzyja rozwojowi oferty turystyki zdrowotnej oraz sportowej. Jednym 
z najbardziej znanych ośrodków rehabilitacji oraz przygotowań sportowych jest Centralny 
Ośrodek Sportu OPO „CETNIEWO” we Władysławowie, który rocznie przyjmuje ponad 700 
grup sportowców. Ośrodek odwiedzają tak znani sportowcy jak: Anita Włodarczyk, Kamil 
Stoch i Justyna Kowalczyk. Istotnym magnesem dla turystów są także liczne, prestiżowe 
wydarzenia sportowe organizowane na obszarze gmin NORDA.

Turystyka zdrowotna rozwija się także dzięki ofercie wyspecjalizowanych obiektów 
hotelowych (np. Hotel Kuracyjny w Gdyni, Hotel Łeba oraz Hotel Wodnik w Łebie, Ho-
tel Primavera w Jastrzębiej Górze) oraz ośrodków rehabilitacyjnych i rehabilitacyjno-
wypoczynkowych (np. Zdrowotel w Łebie, Natura Park w Ostrowie, Puckie Centrum 
Medyczne w Pucku). 

W ramach realizacji działań wynikających z dokumentów 
operacyjnych, w 2016 roku przeprowadzona została 
międzynarodowa konferencja poświęcona trendom oraz 
potencjałowi turystyki zdrowotnej. W opinii ekspertów 
oraz panelistów, turystyka zdrowotna w skali całego kra-
ju oraz regionu, w tym na obszarze Północnych Kaszub, 
powinna rozwijać się niezwykle dynamicznie.

Na obszarze gmin Forum NORDA dynamicznie wzrasta potencjał oraz konkurencyjność 
tzw. przemysłu spotkań, w tym m.in. dzięki ofercie konferencji w zabytkowych pałacach 
i dworach, rozwojowi obiektów hotelowych o wysokim standardzie, a także powstaniu 
nowoczesnych kompleksów konferencyjnych i kulturalnych: np. Centrum Konferencyjne 
PPNT Gdynia, Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino, Wejherowskie Centrum Kultury.

Pałac w Rzucewie, gmina Puck
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W skali obszaru Forum NORDA działal-
ność usługowa, w tym nowoczesnych 
usług dla biznesu, skupia się przede 
wszystkim w Gdyni. Jeśli natomiast chodzi 
o sektor produkcyjny wewnątrzregional-
na dysproporcja jest znacznie mniejsza. 
W wielu gminach obszaru Forum NOR-
DA kontynuowane są wieloletnie tradycje 
w przynajmniej kilku branżach. Wyróżnić 
należy z pewnością przemysł meblar-
ski, reprezentowany dziś przez firmy 
takie jak: Gościcinska Fabryka Mebli Sp. 
z o.o. czy Meblomak Sp. z o.o. (Rumia), 
a także działalność związaną ze stolarką 
drzwiową i okienną, za sprawą przedsię-
biorstw takich jak PORTA KMI Poland Sp. 
z o.o. (Bolszewo), WIKĘD Sp. z o.o. (Luzi-
no) oraz Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k. 
(Luzino). W branży przetwórstwa i obróbki 
drewna specjalizuje się natomiast wiele 

Dynamika biznesu czerpana 
z tradycji

lokalnych firm w gminach Cewice oraz 
Karsin.Bardzo silna jest także reprezentacja 
firm z branży budowlanej, do których zali- 
czają się m.in. Balex Metal Sp. z o.o. (Bolsze-
wo), Orlex Beton (Gościcino), MEGA S.A. 
(Gdynia) oraz Korporacja Budowlana DOM 
Sp. z o.o. (Krokowa). Z branżą budowlaną
oraz zakładami produkującymi stolarkę 
okienną i drzwiową, blisko współpracu-
je światowy potentat w produkcji żaluzji 
i rolet – Markisol International Ltd z Wejhe-
rowa. Istotną odnogą lokalnej gospodar-
ki jest również branża rolno-spożywcza. 
W nowoczesne zakłady produkcyjne na 
obszarze gmin Forum NORDA zainwes- 
towały m.in. J.J. Darboven Poland Sp. z o.o. 
(Rumia), Farm Frites Poland S.A. (Lębork), Dr. 
Oetker Polska Sp. z o.o. (Władysławowo), 
Thai Union Poland Sp. z o.o. (Gnie- 
wino), czy Graal S.A. (Wejherowo).

Fabryka okien Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k. w Luzinie
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Znanymi reprezentantami tej branży 
w Polsce są także producent musztardy 
Dagoma Sp. z o.o. (Puck) oraz Nord Capital 
Sp. z o.o., produkująca przetwory rybne 
pod marką Family Fish w Rekowie Górnym 
k. Pucka. 

Wymienione biznesy – choć nie wszys- 
tkie z nich są własnością polskiego kapi- 
tału – stanowią przykłady działalności, 
które oparte zostały na silnych stronach 

regionu, wynikających z jego długoletnich 
tradycji. Obecność tych firm przekłada się 
zazwyczaj na wielkie korzyści dla gmin 
nie tylko ze względu na zapewnienie wie-
lu miejsc pracy oraz wpływy podatkowe, 
lecz także dlatego, że wokół zakładów 
produkcyjnych rozwija się najczęściej cały 
ekosystem lokalnych, obsługujących je 
firm. Zakres ich usług może być bardzo 
szeroki. 

Ważnym miejscem utrzymywania 
żywych tradycji handlowych i usłu-
gowych regionu są miejskie Hale 
Targowe w Gdyni. Oprócz wysokiej 
jakości żywności, głównie z obszaru 
Kaszub, wyróżnikiem hal są wielopoko-
leniowe firmy rzemieślnicze i handlowe 
powstałe głównie dzięki aktywności 
i pomysłowości gospodarczej miesz-
kańców.

Hala produkcyjna VISTAL Gdynia S.A.
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Obszar Forum NORDA, a w szczególności Gdynia, cechuje się wysokim potencjałem 
rozwoju przemysłów kreatywnych. Do takowych zalicza się m.in. działalność rekla- 
mowo-marketingową, architektoniczną, wzornictwo, rzemiosło artystyczne, działalność 
filmową, muzyczną i fotografię, działalność artystyczną i rozrywkową. Gdynia jako jedno
z pierwszych miast w Polsce konsekwentnie realizuje wdrażanie programu działań 
w obszarze „miasta dobrego wzoru”, a także wspierania rozwoju przemysłów kreatyw- 
nych.

Biznes z perspektywą

Uwagę twórców przyciąga organizowa-
ny od 2008 roku międzynarodowy festiwal
Gdynia Design Days (w skrócie GDD). Ten 
coroczny festiwal stanowi prezentację 
najnowszych tendencji i dobrych praktyk 
z zakresu projektowania. W programie wy-
darzenia znajdują się inspirujące wystawy, 

wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dys- 
kusje. Adresatami wydarzenia są odbiorcy 
z całego regionu, w tym profesjonaliści, 
młodzi przedsiębiorcy, jak i entuzjaści szu-
kający inspiracji do twórczego działania.

Pracowania szycia kreatywnego Mana Mana Sp. z o.o. w Gdyni
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Sektory kreatywne zdobywają we 
współczesnej gospodarce światowej 
coraz silniejsze znaczenie, w tym po-
przez ich oddziaływanie na jakość 
i atrakcyjność przestrzeni życiowej 
oraz biznesowej. Wzornictwo prze-
mysłowe (design) stanowi jeden 
z głównych modułów oferty PPNT 
Gdynia od momentu powstania Parku. 
Działają lub rozpoczynały tutaj swoją 
działalność wielokrotnie nagradzane 
firmy takie jak: Malafor Design Labora-
tory, maradDesign, Langier Design Sp. 
z o.o., Mikro Art Studio s.c. Makowski 
S., Tomaszewski G., Edyta Barańska De-
sign. Ponadto część firm w regionie 
skutecznie realizuje strategie innowacji 
przez design np. S&A S.A., Enbio Tech-
nology Sp. z o.o., FLOWAIR Głogowski 
i Brzeziński Sp.j., Keyce, UNDA SURF.

Na pozytywne perspektywy sekto-
ra przemysłów kreatywnych wpływ 
ma wiele czynników, w tym istotnymi 
katalizatorami rozwoju przemysłów 
kreatywnych w regionie są m.in. Cen-
trum Designu Gdynia, Gdyńska Szkoła 
Filmowa, Stowarzyszenie Traffic De-
sign, a także Puck Project. 

Ogromnym powodzeniem cieszą 
się także inicjatywy skierowane bez-
pośrednio do młodych przedsiębior- 
ców rozpoczynających działalność 
w sektorze, takie jak: „Gdynia Kreatyw-
na” (cykl otwartych, bezpłatnych 
szkoleń oraz program coachingu), 
czy konkurs dla młodych designerów 
- „Młodzi na start”, organizowany we 
współpracy z magazynem Elle Deco-
ration. 

Na obszarze gmin Forum NORDA od 
lat funkcjonują liczne małe przed-
siębiorstwa z tradycjami zajmujące się 
m.in. wytwarzaniem wysokiej jakości 
biżuterii z bursztynu oraz produkcją 
mebli. A w związku z rosnącym zain-
teresowaniem wyrobami unikalnymi 
i wytwarzanymi lokalnie, powstają 
nowe firmy oferujące różnego rodza-
ju rękodzieło.

Region jest znany z wysokiego po-
tencjału oraz jakości kadry pro-
jektantów statków, zatrudnionych 
w wyspecjalizowanych polskich 
oraz zagranicznych studiach projek-
towych.

Pracownia wzornictwa przemysłowego maradDesign w PPNT Gdynia
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Firma BRANDSPOT z siedzibą w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym Gdynia (PPNT 
Gdynia) otrzymała nagrodę w kategorii „Praca” 
w konkursie Dobry Wzór, organizowanym przez 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Laureaci 
odpowiadali za zaprojektowanie wzornictwa 
i ergonomię obudowy oraz graficzny interfejs 
użytkownika w nowoczesnym urządzeniu do 
sterylizacji mikrofalowej Microjet, produkowa- 
nym przez firmę Enbio Technology Sp. z o.o.

Wysoka przedsiębiorczość mieszkańców, a także bliska współpraca z kadrą naukową z naj- 
większych uczelni regionu Pomorza, wpływa bezpośrednio na rosnącą innowacyjność już 
funkcjonujących przedsiębiorstw oraz nowo zakładanych biznesów. Dzięki współpracy 
biznesu z ośrodkami naukowymi, wiele obecnie znakomicie funkcjonujących firm, osią- 
gnęło wysoką pozycję rynkową np. Bowil Biotech Sp. z o.o., Enbio Technology Sp. z o.o., 
Techjet Sp. z o.o., IVONA Software Sp. z o.o., MpicoSys - Embedded Pico Systems Sp. z o.o.
Bilander Group Sp z o.o., SpaceForest Sp. z o.o. 

Innowacyjność biznesu

Ogromną rolę w podnoszeniu innowacyj- 
ności spełniają parki naukowo-technolo- 
giczne, w tym PPNT Gdynia, który stanowi 
wyjątkowy w skali kraju nowoczesny, zin-
tegrowany kompleks obiektów laborato-
ryjnych, biurowych (głównie w formule 
open space), ekspozycyjnych, czy konfe- 
rencyjnych. 

Tutaj powstają zaawansowane techno- 
logie, rozwijają się nowatorskie pomysły, 
a swoje siedziby ma wiele firm, głównie 
z dziedzin biotechnologii i ochrony śro-
dowiska, informatyki, elektroniki i teleko-

munikacji, inżynierii, innowacji społecz- 
nych oraz designu. Jest to przestrzeń 
współpracy nauki z biznesem, gdzie swo-
je pomysły mogą realizować zarówno 
studenci, absolwenci uczelni, naukow-
cy oraz doświadczeni przedsiębiorcy.

Na szczególną uwagę zasługuje wcho-
dząca w skład PPNT Gdynia Strefa Startup 
Gdynia stanowiąca przestrzeń wsparcia 
dla osób, które mają ciekawy pomysł na 
biznes, jak i tych, którzy stawiają już w biz-
nesie swoje pierwsze kroki.
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Z kolei na terenach po dawnej Stoczni 
Gdynia S.A. powstał innowacyjny pro-
jekt biznesowy pod nazwą Bałtycki 
Port Nowych Technologii, którego 
zadaniem jest wspieranie i rozwój 
nowoczesnej przedsiębiorczości po-
przez łączenie nowatorskich pomys-
łów technologicznych z produkcją 
i usługami w kraju i na świecie.

Istotnym czynnikiem, katalizatorem 
wprowadzanych zmian jest wysoka 
kreatywność kadr menadżerskich oraz 
docenianie roli firm z sektora wzor-

nictwa przemysłowego. Innowacyj- 
ność bardzo często bywa wdrażana 
na etapie startup-ów, przykładami 
takich projektów są m. in. rowery so-
larne Fresh Bike Sp. z o.o. z Wejhero-
wa, czy rewolucyjna konstrukcja płetw 
do nurkowania wytwarzanych przez 
młodą firmę EXOFIN Sp. z o.o. z Gdyni. 
Warto wspomnieć także o firmie Bo- 
wil Biotech Sp. z o.o. z Władysławowa, 
która jest pierwszą na świecie fabry-
ką biocelulozy wykonaną zgodnie ze 
standardami farmaceutycznymi GMP 
(z ang. Good Manufacturing Practice).

Jeden z ostatnich komponentów wchodzących w skład PPNT Gdynia - Park 
Konstruktorów, jest stricte skierowany na potrzeby testowania oraz rozwijania 
nowych technologii, a także doskonalenia istniejących produktów i procesów 
ich wytwarzania. 

Start-up Fresh Bike Sp. z o.o. w Wejherowie
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W ciągu kilkunastu lat na terenie regionu Pomorza, nastąpił dynamiczny rozwój 
centrów nowoczesnych usług dla biznesu tzw. BPO, zlokalizowanych w parkach
biurowych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Aglomeracja Trój- 
miejska zdobyła I nagrodę w kategorii „Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasta”, 
przyznaną przez międzynarodowe jury CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2017. 
Nagroda jest efektem projektów inwestycyjnych realizowanych w 2016 r. oraz licznych 
planów rozwoju już zlokalizowanych w Trójmieście firm z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. Na terenie Gdyni funkcjonują nowoczesne centra usług tak znanych firm jak: 
Sony Pictures Global Business Services Sp. z o.o., Geoban S.A. Poland, DNV GL / Det Norske 
Veritas Poland Sp. z o.o., Thomson Reuters (Markets) Europe S.A. Oddział w Polsce, Misys 
Global Ltd. Gdynia. Ich obecność podnosi prestiż oraz wpływa na korzystny wizerunek 
regionu na arenie międzynarodowej.

Aktualnie w regionie funkcjonuje około 
100 nowoczesnych centrów usług dla 
biznesu zatrudniających około 19 000 
osób, głównie w sektorze ICT oraz fi-
nansach. Wyróżnikiem regionu jest wysoki 
udział zatrudnionych specjalistów (około 
2 300 osób) w najbardziej zaawanso-
wanych centrach zajmujących się bada-
niami i rozwojem tzw. R&D. Kreatywność 
oraz wysoka innowacyjność jest jedną 

Zintegrowane centra usług

KIERUNEK NORDA / POTENCJAŁ

z charakterystycznych cech kapitału ludz- 
kiego regionu. Sektor ICT staje się obec-
nie biznesowym wyróżnikiem Gdyni, 
a nawet szerzej – regionu. Przejęta przez 
amerykańskiego giganta – firmę Ama-
zon – IVONA Software Sp. z o.o., a także 
Vector Sp. z o.o., Nokaut.pl Sp. z o.o., In-
teliWISE S.A. czy Fido Intelligence Sp. z o.o. 
to firmy, które osiągnęły sukces inwestując 
w badania, rozwój i technologie.

Biurowiec Baltic Bussines Center w Gdyni



45

Ze względu m.in. na dostępność ko-
munikacyjną oraz lokalizację nowo-
czesnych parków biznesowych, zde-
cydowana większość centrów BPO, jak 
również najbardziej innowacyjnych firm 

Lokalizacja centrów usług nie jest przypadkowa. Za największy atut regionu uważa 
się dostęp do szerokiej grupy kadry absolwentów oraz studentów kierunków tech-
nicznych, finansów i zarządzania. Według analiz Agencji Rozwoju Pomorza, wyróżnia-
jącą cechą regionu jest liczna grupa studentów posługujących się biegle mniej po- 
pularnymi w Polsce językami skandynawskimi.

na obszarze Forum NORDA lokuje się 
na terenie Gdyni. Osoby zatrudniane 
w centrach BPO, w dużej części za-
mieszkują na obszarze gmin Forum 
NORDA.

Gdynia, dwukrotnie z rzędu w latach 2015 i 2017, otrzymała 
tytuł “Polskiego Miasta Przyszłości” w kategorii średnich miast 
w prestiżowym rankingu fDi Magazine należącym do grupy 
Financial Times. Ranking porównuje kilkadziesiąt wskaźników 
w 50 polskich miastach w takich kategoriach jak potencjał 
gospodarczy, kapitał ludzki i poziom życia, efektywność ko-
sztowa, dostępność i przyjazność dla biznesu.

Zespół biurowców Łużycka Office Park w Gdyni



46

Przestrzeń dla życia i biznesu
Klimat dla biznesu

Łączne dochody Gdyni oraz gmin wchodzących w skład obszaru Forum NORDA wynio- 
sły w 2015 r. 2684 mln zł. Stanowiło to 26,4% dochodów wszystkich gmin oraz miast na 
prawach powiatu województwa pomorskiego. Prawie połowa dochodów uzyskanych 
przez gminy przypada na Gdynię, ponad 6% wygenerowało Wejherowo, a Lębork oraz 
Rumia ponad 5%.

Struktura dochodów gmin łącznie z miastami na prawach powiatu wchodzących w skład obszaru 
Forum NORDA w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Gdynia Rumia PozostałeWejherowo

6,4%48,5% 5,5%

Lębork

5,8% 33,8%

Plac Grunwaldzki z budynkiem Gdyńskiego Centrum Filmowego
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W przeliczeniu na osobę najwyższą wysokość dochodów gmin w 2015 roku odnotowano 
w gm. Krokowa (7 607 zł), w gm. Jastarnia (6 080 zł), mieście Łeba (5 676 zł) oraz gm. Gnie- 
wino (5 674 zł).

Działania katalizujące rozwój biznesu

O lokalnym klimacie dla biznesu świadczyć mogą podejmowane przez władze lokalne 
działania. Wśród pozytywnych tego przykładów znajduje się m.in. organizowanie 
konferencji, szkoleń, konkursów czy projektów marketingu gospodarczego. Wśród 
samorządów obszaru Forum NORDA największą aktywnością w tej dziedzinie wyróżnia 
się miasto Gdynia. Inicjatywy Miasta Gdynia:

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szeroka oferta wydarzeń, w ramach których 
przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje oraz organizacje pozarządowe 
wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczoś-
ci w swoich krajach. To inicjatywa, w którą zaangażowanych jest ponad 160 państw 
z całego świata. W Gdyni organizowana jest od 2008 roku lokalna edycja wydarzenia. 

Gdyński Biznesplan – organizowany od 2003 roku. W ramach konkursu uczestnicy ko-
rzystają z szerokiego pakietu bezpłatnych szkoleń. Dodatkowo mają możliwość indy-
widualnie skonsultować się ze specjalistami. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, 
rzeczowe oraz niematerialne.

Sukces na szpilkach – spotkania dla kobiet, które prowadzą swoją firmę lub są na 
etapie planowania własnego biznesu. Podczas spotkań uczestniczki mają okazję 
podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, problemami i sukcesami. Organi- 
zowane cyklicznie, cztery razy do roku we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza.

Platforma Mikroprzedsiębiorczości „Klucz” – spotkania przedsiębiorców odbywające 
się raz w miesiącu od 2014 r. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i nawiązywania 
kontaktów. W ramach spotkań uczestnicy opracowali „Dekalog etyki i kultury w bizne-
sie”. Spotkania Platformy są otwarte i wziąć w nich udział mogą wszyscy zaintereso-
wani tematyką przedsiębiorcy.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia jako kontynuator Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego to jedno z ważniejszych wydarzeń dla branży morskiej w kraju. Fo-
rum koncentruje się na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjnoś-
ci przedsiębiorstw oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki morskiej 
i portów bałtyckich.

Propeller Prize - doroczna nagroda skierowana do firm z Polski i Szwecji, tworzących 
i rozwijających innowacje w obszarze technologii morskich oraz sektora IT. Współor-
ganizatorami konkursu, oprócz Miasta Gdyni, są Stena Line oraz PPNT Gdynia.
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Inicjatywy mające na celu katalizowanie lokalnego biznesu mają też miejsce poza Gdynią. 
W Wejherowie w 2016 r. odbył się Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości. Skierowany był 
on głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli okazję do bezpośrednie-
go kontaktu z lokalnymi przedsiębiorcami i zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejęt-
ności przydatnych w prowadzeniu własnego biznesu. Zaplanowane aktywności miały na 
celu obudzenie w młodych ludziach potencjału przedsiębiorczości i zachęcenia ich do 
zakładania własnych firm.

W Wejherowie swoją siedzibę ma Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, zrzeszająca 
kilkadziesiąt lokalnych firm. Misją izby jest ochrona i reprezentacja interesów zrzeszonych 
w niej podmiotów oraz integracja firm i organizacji działających w otoczeniu biznesu. 
Izba współtworzy lokalny klimat gospodarczy, w tym m.in. promuje zasadę „FAIR PLAY” 
w biznesie, organizuje tzw. „śniadania biznesowe”, szkolenia tematyczne oraz międzyna- 
rodowe misje gospodarcze.

Infrastruktura dla nowoczesnego biznesu

Niewątpliwie mocną stroną Pomorza, w tym obszaru Forum NORDA jest dostępność 
atrakcyjnej oferty nowoczesnej infrastruktury biurowej. Największe kompleksy biurowe są 
zlokalizowane w największych miastach regionu.

Powierzchnie biurowe i magazynowe

Największe, nowoczesne centra biurowe w Gdyni (styczeń 2017 r.)
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Powierzchnie biurowe planowanych inwestycji do 2020 r. w Gdyni

3 200 m2 3 500 m2 43 000 m227 000 m27 000 m2

Officer
Sportowa 
Centrum C

Kompleks 
biurowy przy 

ul. Hryniewickiego
/WaszyngtonaNowa Marina

Panorama 
Business & Retail 

Park

Źródło: Opracowanie własne

Tutejszy rynek nieruchomości biurowych 
jest określany jako niezwykle dynamiczny 
i obiecujący, w tym dzięki wysokiemu 
zainteresowaniu firm z sektora BPO i SSC. 
Świadczą o tym kolejne budowane lub 
planowane do realizacji obiekty biurowe 
oraz rosnące zainteresowanie ze strony 
najemców.

Do najnowszych ofert na rynku należą 
inwestycje zrealizowane na terenie Gdy-
ni m.in. kompleks trzech nowoczesnych 
budynków klasy A „Tensor” przy ulicy 
Łużyckiej (20 tys. m2), a także inwestycje 

zlokalizowane w wizerunkowym obszarze 
tzw. Śródmieścia Morskiego (Sea City) 
– Waterfront Gdynia I (10 tys. m2) oraz 
planowany do realizacji zespół biurowy 
przy ulicy Hryniewickiego i Waszyngtona 
(27 tys. m2). 

Potwierdzeniem silnej pozycji regionu 
na krajowym rynku nieruchomości biu-
rowych klasy A, jest m.in. prestiżowa na-
groda Eurobuild Award w 2014 r. w kat. 
Biurowiec Roku dla Łużycka Office Park 
w Gdyni.

Biurowiec Baltic Bussines Center w Gdyni
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Zachętą dla potencjalnych inwestorów na obszarze Forum NORDA są dwie specjalne stre-
fy ekonomiczne – Słupska oraz Pomorska. W pierwszej z nich dostępnych jest obecnie 9 
ha wolnych terenów pod nowe inwestycje w Podstrefie „Lębork” (stan na styczeń 2017 r.). 
W Podstrefie „Lębork” zainwestowały dotąd cztery przedsiębiorstwa: AJ FOOD Sp. z o.o. 
z branży logistycznej, a także Alu-System s.c., Grupa Sportex oraz PPH AMG Sp. z o.o. 
z branży metalowej.

Specjalne strefy ekonomiczne

Z kolei w Pomorskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej dostępnych jest 1,6 ha wol-
nych powierzchni inwestycyjnych w Pod-
strefie „Łeba”, niespełna 16 ha w Podstrefie 
„Liniewo” oraz prawie 30 ha w Podstre-
fie „Żarnowiec” (stan na styczeń 2017 r.). 
Dużym zainteresowaniem cieszy się pod-

Położenie nad Morzem Bałtyckim 
sprawia, że obszar Forum NORDA po-
siada doskonałe warunki do rozwoju 
usług logistycznych zarówno na skalę 
kraju, jak i Europy. Regionalny rynek 
powierzchni magazynowej jest naj-
większym zapleczem logistycznym 
na terenie Polski Północnej. Dzięki 
dynamicznemu rozwojowi trójmiej- 
skich portów oraz infrastruktury dro-
gowej – autostrady A1, obwodnicy 
południowej, rola regionu jako cen-
trum logistycznego wkrótce wzrośnie.
Już teraz podaż oferowanej na trój- 
miejskim rynku powierzchni maga-
zynowej dochodzi do 400 tys. m2, 

strefa „Żarnowiec” – na jej terenie swoje 
projekty zrealizowało dotąd 16 inwesto- 
rów, głównie z branży metalowej oraz 
przetwórstwa ryb (m.in. Graal S.A., Agro-
Fish Sp. z o.o., Metal Link Sp. z o.o.).

a w trakcie budowy są obecnie 
obiekty o powierzchni kolejnych 
kilkudziesięciu tysięcy metrów kwad-
ratowych.

Do głównych powierzchni maga-
zynowych na obszarze Forum NORDA 
zaliczyć można m.in.: Centrum Maga-
zynowe Hutnicza firmy MEGA S.A., 
Centrum Magazynowe Hutnicza II czy 
też Centrum Logistyczne Port Gdynia. 
Na terenie gdyńskiego portu w 2013 r.
oddano też do użytku Magazyn 
Wysokiego Składowania o kubaturze 
18 tys. m2.
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W ramach PSSE powstał też w Gdyni Bał-
tycki Port Nowych Technologii. Jest to 
innowacyjny projekt biznesowy, łączący 
proces rewitalizacji terenów po dawnej 
Stoczni Gdynia i wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie Forum 
NORDA. Firmy, które zainwestowały na 
tym obszarze, a także inwestorzy z Polski 
i zagranicy, mogą swobodnie rozwijać 
otoczenie biznesowe swoich przedsię-
biorstw za sprawą oferowanych na tere-
nach portowych powierzchni biurowych 
(7 tys. m2). Projekt ten stanowi zaplecze dla 
firm działających na terenach byłej stoczni, 

oferuje pomoc we wdrażaniu i transferze 
nowych technologii, nowoczesne labora-
toria badawcze, przestrzenie biurowe oraz 
sale konferencyjne.

W ramach PSSE we współpracy z PPNT 
Gdynia, na terenach byłej stoczni, otwarty 
został także Park Konstruktorów. Jest to 
obiekt oferujący przestrzeń dla kreatorów, 
projektantów i inżynierów, w której mogą 
rozwijać się zaawansowane projekty tech-
nologiczne w formule „od koncepcji do 
produktu“.

Hala produkcyjna Balex Metal Sp. z o.o. w Bolszewie
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Jedną z istotniejszych inicjatyw mających 
na celu wsparcie biznesu na obszarze 
Forum NORDA jest Kaszubski Inkubator 
Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku. 
Zapewnia on pełną obsługę firm obejmu-
jącą: usługi biurowe, marketingowe, ad-
ministracyjne, oraz doradztwo w zakresie 
transferu technologii, doradztwo prawne, 
podatkowe i patentowe oraz doradztwo 

Atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów posiada również gmina Puck, gdzie 
w Rekowie Górnym zlokalizowano w 2016 roku ok. 100 ha obszarów inwestycyjnych, zaś 
we Władysławowie powstaje Specjalna Strefa Aktywności Gospodarczej, w której skład 
wchodzi 50 ha gruntów gminnych oraz 100 ha gruntów prywatnych. Zainwestowały tu 
m. in. Zoeller Tech Sp. z o.o., Bowil Biotech Sp. z o.o..

Pozostałe formy wsparcia biznesu

księgowo-finansowe połączone z infor-
macją o możliwościach pozyskania kapi- 
tału na dalszy rozwój. Wsparcie to obej-
mie także tworzenie i rozwój powiązań 
kooperacyjnych między firmami, a także 
między firmami a ośrodkami badawczy-
mi i instytucjami edukacyjnymi. STOLEM 
to także proinnowacyjna edukacja dzieci 
i młodzieży w obszarze techniki.

Laboratorium BOWIL Biotech Sp. z o.o. we Władysławowie

KIERUNEK NORDA / POTENCJAŁ
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Inną formą wsparcia przedsiębiorców 
jest także Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, zainicjowane przez 
Urząd Miasta Gdyni. Osoby zamierzające 
podjąć działalność gospodarczą mogą 
uzyskać w nim szereg praktycznych infor-
macji na temat procedur rejestracyjnych, 
jak i zdobyć wiedzę dotyczącą źródeł fi-
nansowania z instytucji wsparcia biznesu 
oraz Unii Europejskiej. GCWP oferuje kom-
pleksowe działania sprzyjające rozwojowi 
lokalnej przedsiębiorczości, m.in. porady 
prawne oraz inwestycyjne, dotacje dla 
bezrobotnych, bezpłatne szkolenia.

Wśród jego inicjatyw znajdują się m.in. 
konkurs „Gdyński Biznesplan”, projekt 
„Gdyński BiznesMam”, projekt „Gdynia 
Kreatywna” czy konkurs „Junior Biznes”.

Misja rozwoju lokalnej przedsiębiorczoś-
ci przyświeca także Gdyńskiemu Inkuba-
torowi Przedsiębiorczości. Jest on w dużej 
mierze zorientowany na wsparcie in-
nowacji. Do priorytetów ośrodka należy 
działalność na rzecz transferu wiedzy 
i technologii pomiędzy światem nauki 
a biznesu, która jest realizowana poprzez 
m.in.: łączenie potencjalnie zaintereso-
wanych przedsiębiorców z naukowcami 
czy prowadzenie coachingów dla nowo 
utworzonych firm innowacyjnych.

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości
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Atrakcyjna przestrzeń publiczna

Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna wpływa bezpośrednio na 
jakość życia mieszkańców, stanowiąc często źródło inspiracji dla działań 
kreatywnych, kulturalnych i sportowych. 

Istotnym elementem prac związanych z projektowaniem nowych przestrzeni publicznych 
są szeroko zakrojone konsultacje społeczne oraz wpisywanie nowych projektów w szer- 
szy kontekst, w tym w kompleksowo opracowane programy rewitalizacji. Przykład takich 
działań może stanowić szeroko zakrojony, realizowany przez Laboratorium Innowacji 
Społecznych w Gdyni program rewitalizacji sześciu wyznaczonych obszarów w dzielni-
cach Gdyni (Babie Doły, Chylonia, Leszczynki, Oksywie, Witomino-Radiostacja) o wartości 
96,5 mln złotych.

Miejscowości tradycyjnie przy-
ciągające dużo turystów w sezonie 
letnim, przykładają coraz większą 
wagę do projektowania atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych. Nie inaczej 
jest na obszarze Kaszub Północnych. 
Przykładami mogą być skuteczne 
transformacje dokonane w takich miej- 
scowościach jak: Gniewino (Kompleks 
Turystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie 
oko” z wieżą widokową), Wejherowo 
(np. deptak na ulicy Wałowej, Park 
Miejski, nabrzeże rzeki Cedr), Rumia 
(Stacja Kultura - rewitalizacja dwor-
ca SKM), Reda (Park Miejski), Gdynia 
(Skwer Żeromskiego - Gdynia Info-
Box, Plac Grunwaldzki z budynkiem 
Gdyńskiego Centrum Filmowego), 
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Puck (rewitalizacja historycznego ryn-
ku), Kosakowo (Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie), Lębork (rewitalizac-
ja na cele kulturalne obiektów Kina 
„Fregata” oraz dworca kolejowe-
go PKP). Większość zrealizowanych 
projektów była współfinansowana 
ze środków unijnych. W najbliższym 
okresie programowania, strate-
giczne działania w obszarze pod-
niesienia atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej, planują m.in. samorządy
miast w Łebie (Plac Rybaka), 
Władysławowie (aż trzy projekty 
komplementarne), Jastarni (rozbu-
dowa Mariny), Helu (rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych oraz 
terenu dawnego portu rybackiego). 

Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie
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Wysoka jakość życia

Dla wielu mieszkańców Pomorskie stano-
wi wymarzone miejsce zamieszkania, 
pracy oraz spędzenia wieku emerytal-
nego. Decydujące znaczenie ma kilka 
elementów. Przede wszystkim region 
posiada doskonałe, unikalne walory przy-
rodnicze i turystyczne, długą morską linię
brzegową, w tym wiele kilometrów 

W przypadku obszaru Gdyni oraz Północnych Kaszub, do wzrostu jakości życia przy-
czyniła się także efektywna praca samorządów lokalnych w obszarze rozwoju kluczowej 
infrastruktury, w tym komunikacyjnej (drogi, transport publiczny), socjalnej (szkoły, żłob-
ki, przedszkola), sportowej (orliki, pływalnie, hale sportowe) oraz kulturalnej (inwestycje 
w nowe ośrodki i centra kultury, świetlice, biblioteki, muzea, rewitalizacje placów pub-
licznych). Ogromna część środków na te inwestycje, została pozyskana dzięki zewnętrznym 
funduszom. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w UE przez gminy należące 
do porozumienia Forum NORDA wyniosła w 2015 r. 1,16 mld zł (wg danych GUS). 

Działania gmin zostały docenione licznymi nagrodami i wyróżnieniami w skali ogólnopol-
skiej oraz europejskiej.

Region oraz miasto Gdynia tradycyjnie zajmują czołowe lokaty w rankingach 
i zestawieniach oceny jakości życia mieszkańców. 

DESTYNACJA NORDA / POTENCJAŁ

piaszczystych plaż oraz stosunkowo ni-
ski stopień zanieczyszczenia powietrza. 
Powszechny w innych regionach problem 
smogu, tutaj praktycznie nie występuje. 
Kolejnym atutem regionu jest korzystne 
położenie komunikacyjne, zarówno w skali
Polski, jak i Europy. 

Amfiteatr w Wejherowie
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Kapitał ludzki atutem NORDY
Demografia

Kapitał ludzki wyznacza pozycję konkurencyjności regionalnej w kontekście rozwoju 
gospodarczego opartego na wiedzy. Obszar Forum NORDA jest zamieszkany przez 617 
tys. mieszkańców. Stanowi to prawie 27% ludności województwa pomorskiego oraz 1,6% 
ludności Polski. Ponad 40% mieszkańców obszaru Forum NORDA stanowią gdynianie.

Ludność

Struktura ludności wg miast i gmin obszaru Forum NORDA w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Zajęcia dla mam z dziećmi w Fabryce Kultury w Redzie
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61,8% mieszkańców obszaru Forum NORDA to osoby w wieku produkcyjnym. Jest to war-
tość nieznacznie niższa niż wśród populacji województwa pomorskiego (62,2%) oraz Pol-
ski (62,4%). Największy odsetek mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym 
cechuje Redę (66,2%), gminę Kosakowo (65,2%) oraz Hel (64,5%). 

Najwyższą gęstością zaludnienia cechują się obszary miejskie wchodzące w skład Forum 
NORDA – Puck, Wejherowo, Gdynia oraz Rumia. We wszystkich z nich gęstość przekracza 
1,5 tys. osób na km2. Zdecydowanie najniższą gęstością zaludnienia, nieprzekraczającą 50 
osób na km2 charakteryzują się natomiast zlokalizowane dość peryferyjnie w skali woje- 
wództwa gminy – Łęczyce, Krokowa, Przywidz, Liniewo, Gniewino, Karsin oraz Choczewo.

Choć w skali Polski mamy do czynie-
nia ze zjawiskiem depopulacji (w 2015 r.,
w porównaniu z rokiem poprzednim kraj 
zamieszkiwało 1,1‰ ludności mniej), to 
województwo pomorskie – w dużej mie-
rze ze względu na wysoką jakość ży-
cia – jest pod tym względem krajowym 
ewenementem. W tym samym okresie 
liczba mieszkańców regionu Pomorza 
powiększyła się o 2,6‰, ustępując pod 
tym względem Mazowszu (2,7-promi-
lowy wzrost). W skali obszaru Forum NOR-
DA najbardziej dynamicznie, w związku 
z procesem suburbanizacji, rośnie liczba 

mieszkańców gmin okalających trójmiejski 
obszar metropolitalny. Wyróżnić tu należy 
gminę Kosakowo, w której liczba ludności 
w porównaniu z 2014 r. wzrosła o prawie 
4%. Bardzo dynamicznie, w granicach 2% 
rocznie, wzrasta także populacja gminy 
wiejskiej Wejherowo oraz Redy, a także 
gmin: Szemud oraz Luzino. Najszybciej 
zmniejsza się natomiast populacja gmin 
peryferyjnych – Helu oraz Jastarni, których 
mieszkańcy, przede wszystkim młodzi,
decydują się na przeprowadzkę do 
większych miast.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
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Sytuacja na pomorskim rynku pracy rysuje się lepiej niż w skali kraju. Na koniec grudnia 
2016 r. stopa bezrobocia na Pomorzu wyniosła 7,3% (piąta najniższa wartość wśród wszyst-
kich województw), podczas gdy w Polsce – 8,3%. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom
bezrobocia w województwie pomorskim spadł o ponad 5 pkt. proc. Dynamika tego 
spadku była zauważalnie wyższa niż przeciętnie w kraju.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w powiatach należących do Forum NORDA w latach 2012-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W skali obszaru Forum NORDA najniższy 
poziom bezrobocia notowany jest 
w Gdyni (4%). W powiecie wejherowskim 
wskaźnik ten na koniec 2016 r. wynosił 
9,9%, w puckim – 10,2%, natomiast w lę-
borskim – 10,8%. Dane te wskazują na to, 
że sytuacja na rynku pracy obszaru Forum 
NORDA jest porównywalna do tej, obser-
wowanej w skali całego regionu.

9,4 tys. spośród 77,7 tys. bezrobotnych 
zarejestrowanych pod koniec 2015 r. na 
Pomorzu stanowiły osoby z wyższym 
wykształceniem. Ich liczba była wyraźnie 

niższa niż w poprzednich latach. Młodych 
absolwentów uczelni wyższych nie należy 
jednak traktować jako grupy jednorodnej. 
Ich sytuacja na rynku pracy, jeśli chodzi
o poziom zatrudnienia oraz wysokość 
zarobków, jest różna w zależności od 
ukończonego kierunku studiów oraz 
uczelni. Dysproporcję tę dobrze obrazuje 
odsetek zatrudnionych pół roku po ode-
braniu dyplomu – w 2015 r. wynosił on 
85% w odniesieniu do absolwentów Po-
litechniki Gdańskiej, a jedynie 61% w od-
niesieniu do osób kończących Uniwer-
sytet Gdański.
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O dobrej kondycji rynku pracy świadczy stale rosnąca liczba pracujących w regionie oraz 
na obszarze gmin Forum NORDA. O ile w 2012 r. na terenie gmin Forum NORDA wynosiła 
ona 118 tys., o tyle pod koniec 2015 r. przekroczyła 124 tys. Zatem wzrost liczby osób za-
trudnionych na terenie gmin NORDY wyniósł 5% w okresie 2012-2015. Na wyraźną po-
prawę kondycji rynku pracy miał wpływ przede wszystkim wzrost liczby ofert pracy oraz 
liczby zatrudnionych w sektorze usług w skali całego województwa (ponad 9% w ciągu 5 
lat). Co istotne, coraz więcej osób znajduje także zatrudnienie w sektorze przemysłowym.

Charakterystycznym trendem dla pomorskiego rynku pracy jest bardzo wysoki wzrost 
udziału zatrudnionych cudzoziemców. Jeszcze na początku 2014 r. było ich na Pomorzu 
zarejestrowanych niespełna dwustu. Dziś na regionalnym rynku pracy jest ich już oficjalnie 
niemal 7 tys. Ponad 90% z nich to Ukraińcy, a niespełna 7% to obywatele Białorusi. Znajdują 
oni zatrudnienie zarówno w przemyśle i budownictwie, jak i usługach. W kontekście tych 
ostatnich szczególnie cennym zasobem są ukraińscy informatycy, którzy na Pomorzu roz- 
wiązują problem związany z niewystarczającą ilością polskich specjalistów z tej branży.

Liczba pracujących oraz bezrobotnych w gminach Forum NORDA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Region Pomorza cechuje się bardzo 
wysokim w skali kraju poziomem przed-
siębiorczości. Na 1000 mieszkańców jest 
tu zarejestrowanych średnio 122 działal-
ności gospodarczych, podczas gdy 
w Polsce – tylko 109 (dane GUS, 2015 r.). 
Ta dysproporcja może wynikać zarówno 
z ponadprzeciętnych zdolności przed-
siębiorczych Pomorzan, jak również 
z silnie turystycznego charakteru regionu. 
Na czas wakacji otwiera się tu bardzo 
wiele punktów gastronomicznych, noc- 
legowych oraz handlowych. Widać to 
doskonale po obszarze Forum NORDA, 
gdzie największym poziomem przedsię- 

Przedsiębiorczość i aktywność społeczna

Obszar Forum NORDA cechuje się wysoką akty- 
wnością społeczną mieszkańców. Świadczy 
o niej wyższa niż w skali Polski oraz wojewódz-
twa pomorskiego liczba fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych w odniesieniu do licz-
by mieszkańców. Pod tym względem przodują 
miasta Łeba (6,9 tego typu organizacji na 1000 
mieszkańców) oraz Puck (5,6), a za nimi plasują 
się Wicko (4,5), Hel (4,3), gmina Krokowa (4,0) 
oraz Gdynia (3,9) (dane GUS, 2015 r.).

biorczości cechowały się gminy nadmor-
skie – Jastarnia (299 działalności wpisanych 
do rejestru REGON na 1000 mieszkańców), 
Władysławowo (245) oraz Hel (178).
Bardzo wysoką przedsiębiorczością
cechowała się też Gdynia (156), łącząca
jednak atuty nadmorskiego położe-
nia z charakterem dużego miasta, gdzie
przedsiębiorczość naturalnie rozwija się 
znacznie bardziej dynamicznie niż w mniej-
szych ośrodkach. Przedstawione wyżej 
tendencje potwierdza także statystyka 
osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą na 1000 mieszkańców.

KIERUNEK NORDA / POTENCJAŁ

Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce, na zdjęciu założyciel Marian Kotecki
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Wiele badań wskazuje na to, że nie-
zwykle istotne z punktu widzenia 
dalszej edukacji młodego człowieka 
jest już wychowanie przedszkolne. 
W skali obszaru Forum NORDA naj-
wyższym odsetkiem dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym ce-
chują się obszary miejskie – Puck, 
Rumia, Gdynia, Reda, Wejherowo, 
a także powiat lęborski. Odsetek 
dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczają-
cych do przedszkoli przekracza tam 
80%, a zatem wartość wskaźnika ce-

Azymut na edukację i naukę

Edukacja stanowi jeden z czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyj- 
nej danego obszaru. Obecność wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej i szko- 
leniowej wpływa na jakość kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego, kapitału 
społecznego oraz kapitału relacyjnego. Gminy dążą do zwiększenia szans na 
generowanie nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów oraz na 
przyciąganie atrakcyjnych inwestycji.

Edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna

chującą województwo pomorskie. 
Dostępność przedszkoli jest natomiast
znacznie niższa na obszarach wiejs-
kich.

Podobne tendencje są zauważalne 
jeśli chodzi o współczynnik skolary-
zacji netto dla szkół podstawowych. 
Tu również przodują miasta – głównie 
Łeba, Puck, Rumia, Lębork, Reda, Wej- 
herowo oraz Gdynia, gdzie do szkół 
dojeżdża wiele dzieci z gmin sąsiadu-
jących.

Technikum Informatyczne w Pucku



62 KIERUNEK NORDA / POTENCJAŁ

Niezwykle istotna z punktu widzenia 
oszacowania zasobów siły roboczej 
obszaru Forum NORDA jest edukacja 
ponadpodstawowa: zawodowa, a także 
ogólnokształcąca, która wskazuje na to, 
ile osób planuje kontynuować naukę na 
studiach wyższych. W 2015 r. na obszarze 
Forum NORDA zlokalizowanych było 36 
liceów ogólnokształcących oraz 19 szkół 
zawodowych. Uczęszczało do nich od-
powiednio: 8,5 tys. oraz 3,1 tys. uczniów.

Miernikiem jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych mogą być wyniki eg-
zaminów – maturalnego oraz zawodowego. W kontekście matur najlepiej prezentują się 
gdyńskie licea oraz technika, gdzie zdawalność wszystkich egzaminów obowiązkowych 
wyniosła 86%. Był to wynik o 7 pkt. proc. wyższy niż w skali kraju. Nieco poniżej poziomu 
krajowego wypadły szkoły średnie z powiatu lęborskiego oraz wejherowskiego, gdzie 
zdawalność wyniosła 75% (dane GUS, 2016 r.). 

Edukacja ponadpodstawowa

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki 
Wojennej w Gdyni od lat plasuje się w ścisłej 
czołówce najlepszych polskich szkół. Szkoła 
oferuje możliwość zdawania matury dwujęzycz-
nej. Od początku istnienia przyciąga zdolnych 
uczniów z całego kraju. Absolwenci III LO studio- 
wali i studiują w najlepszych uczelniach Polski 
i świata, od Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez 
Sorbonę, Oxford i Cambridge, po MIT, Colum-
bia, Harvard i Yale.
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Zdawalność egzaminu zawodowego w województwie pomorskim 
nieznacznie przekroczyła 70 proc. (dane GUS, 2016 r.). Największą popular-
nością cieszyło się uzyskanie kwalifikacji takich jak: prowadzenie sprzedaży; 
organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania; planowanie i prowadzenie działal-
ności w organizacji; montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych; projektowanie lokalnych sieci komputerowych i ad-
ministrowanie sieciami; sporządzanie potraw i napojów oraz świadczenie 
usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Ze względu na morskie 
tradycje regionu znaczna część osób w wieku szkolnym kształci się również 
w szkołach zawodowych – w kierunku wykwalifikowanych stoczniowców, 
spedytorów, konstruktorów, spawaczy, ślusarzy czy marynarzy.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (GCWP) realizuje konkurs „Junior Biznes”, 
którego celem jest motywowanie młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, 
kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami 
z dziedziny ekonomii, pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych w praktyce. Elementem konkursu są warsztaty dla młodzieży 
z zakresu zarządzania projektami, wystąpień publicznych i prezentacji pomysłu oraz warsz-
taty filmowe. W finałowej rozgrywce konkursu jury wyłoni najlepszy pomysł biznesowy 
oraz najlepszy film krótkometrażowy pt.: „Co znaczy być przedsiębiorczym?”.

Nowoczesna infrastruktura szkolna, a także bardzo wysoki poziom kształcenia to 
cechy charakterystyczne Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Wśród 
partnerów ZS Puck znajdują się m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański 
oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Założycielem szkoły jest fundac-
ja Pozytywne Inicjatywy, założona przez grupę mieszkańców powiatu puckiego, 
chcących zmieniać na lepsze swoje otoczenie i środowisko. Dzięki ich wysiłkom 
utworzono też m.in. sieć przedszkoli na terenie powiatu puckiego i wejherow- 
skiego, sieć kilkudziesięciu żłobków na terenie całego województwa czy Centrum 
Integracji Społecznej w Pucku.
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Dostępność zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, w tym absolwentów szkół wyższych, 
jest istotna dla inwestorów, przede wszystkim usługowych, planujących zlokalizowanie 
swoich inwestycji w obszarze Forum NORDA. Mogą oni korzystać z lokalnych, pomorskich 
zasobów szkół wyższych.

Na obszarze Forum NORDA w 2016 roku 
funkcjonowało dziewięć szkół wyższych. 
Kształciło się w nich około 13 tys. stu-
dentów. Ogółem w województwie po-
morskim szkół tych było 27, a uczęszczają-
cych do nich studentów – 96 tys. 

Z punktu widzenia inwestorów szczegól-
nie cenne zasoby mogą stanowić studen-
ci kształcący się na kierunkach związanych 

Studenci wybranych kierunków w woj. pomorskim w 2015 r.

Źródło: www.investinpomerania.pl

Szkoły wyższe

z biznesem i administracją, technologiami 
teleinformacyjnymi, inżynieryjno-tech-
nicznymi, architekturą i budownic- 
twem, a także na studiach językowych, 
prawniczych oraz matematycznych 
i statystycznych. Ich zasoby – rozpatru-
jąc zarówno województwo pomorskie, 
jak i obszar oddziaływania Trójmiasta, są 
bardzo pokaźne.
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Akademia Morska w Gdyni

Uczelnia z tradycjami założona w 1920 r., jest nierozerwalnie związana z historią Gdyni 
i jej morskimi korzeniami. Jest to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna 
z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz wykwali-
fikowanych specjalistów gospodarki morskiej. Uczelnia współpracuje z ważniejszymi in-
stytucjami branży morskiej w regionie i dysponuje pełną infrastrukturą, w tym: blisko 900 
miejscami w akademikach, basenem, stołówką, biurem karier. Akademia Morska w Gdyni 
jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca 
„Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo – szkoleniowego „Horyzont II”.

Akademia Marynarki Wojennej

Najsłynniejsza wojskowa uczelnia wyższa na Pomorzu, zlokalizowana w Gdyni, tuż obok 
największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Akademia kształci studentów 
wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. W strukturze organizacyjnej funkcjonują 
cztery wydziały: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektryczny, Dowo- 
dzenia i Operacji Morskich oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ponadto 
są trzy jednostki międzywydziałowe, które wzbogacają wiedzę studentów o języki obce, 
zagadnienia morskie i ogólnowojskowe.

Najbardziej wyróżniające się uczelnie znajdujące się 
na obszarze Forum NORDA to Akademia Morska w Gdyni oraz 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W skali województwa 
oraz szerzej – kraju – ogromną renomą cieszą się także takie 
uczelnie jak: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz 
Gdański Uniwersytet Medyczny.

Symulator Akademii Morskiej w Gdyni
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W 2010 r. pojawiła się w Gdyni kolejna innowacyjna inicjatywa – DNV Academy Gdynia, 
czyli pierwsze Centrum Szkoleń w Wirtualnej Rzeczywistości. Ośrodek wyposażony 
jest w interaktywny symulator przeznaczony do szkolenia morskich kadr technicznych 
przy użyciu trójwymiarowych modeli i wizualizacji w technologii stereoskopowej.

Wsparcie przedsiębiorczości

Dobór odpowiednich, wykwali-
fikowanych pracowników zapewniają 
liczne gdyńskie agencje pośrednictwa 
pracy oraz Urząd Pracy odpowiedzial-
ny za aktywizację zawodową miesz-
kańców. W 2001 r. w Gdyni z inicjaty-
wy Krajowego Urzędu Pracy i Miasta 
Gdyni powstało Pomorskie Miastecz-
ko Zawodów. Ta cenna i nowatorska 
inicjatywa oferuje bezpłatną pomoc 
mieszkańcom Gdyni i województwa 
pomorskiego – bezrobotnym, absol-
wentom, poszukującym pracy, osobom 

pragnącym zdobyć nowe kwalifikac-
je lub rozpocząć własną działalność 
gospodarczą. Pomorskie Miastecz-
ko Zawodów wpisuje się w program 
gdyńskiego samorządu „Przedsiębior-
cza Gdynia”, mający na celu wspiera-
nie aktywności gospodarczej oraz 
przeciwdziałanie bezrobociu. Również 
w ramach programu „Przedsiębiorcza 
Gdynia” w lutym 2007 r. uruchomione 
zostało Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości.

Fabryka okien Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k. w Luzinie
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Dopasowanie do rynku pracy

Z założenia, w szczególności szkoły zawodowe oraz technika powinny blisko współpra-
cować z lokalnymi przedsiębiorcami, dostosowując system nauki do potrzeb regional-
nego rynku pracy, zapewniając im tym samym dostępność kadr w przyszłości. W tym 
kontekście dużą wartością dodaną jest opracowywanie programów nauczania w poro-
zumieniu z pracodawcą, jak również jego udział przy planowaniu praktyk zawodowych 
oraz zajęć praktycznych.

Na obszarze Forum NORDA znaleźć moż-
na liczne przykłady kompatybilności ofer-
ty edukacyjnej szkół szczebla średniego 
z potrzebami lokalnych pracodawców. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta- 
wicznego nr 1 w Gdyni szkoli swoich 
uczniów m.in. na technika budownictwa 
okrętowego oraz technika eksploatacji 
portów i terminali, patronat nad kierun- 
kiem stolarz w tej szkole objął producent 
luksusowych katamaranów – firma Sun-
reef Yachts.

W Lęborku funkcjonuje Zespół Szkół 
Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, 
co dobrze wpisuje się w charakter gospo- 
darczy regionu. Jego absolwenci mogą 
znaleźć zatrudnienie m.in. w licznych 
w okolicy przetwórniach owoców 
i warzyw oraz zakładach przetwórstwa 
mięsnego.

ENBIO TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Kosakowie
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W Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku 
kształcą się przyszli specjaliści od projek-
towania, budowy oraz naprawy małych 
statków wodnych, jak np. łodzi. Wszys-
tko to dzięki otwartej we wrześniu 2015 r. 
nowoczesnej pracowni szkutniczej. Szkut- 
nictwo oraz rybołówstwo są tradycyjną, 
historyczną gałęzią lokalnej gospodarki. 
To właśnie w powiecie puckim w sek-
torze tym pracuje najwięcej osób w skali 
Polski. Powiat cechuje się też najdłuższą 
linią brzegową w kraju.

Przykładem wartym podkreślenia jest 
także Niepubliczna Szkoła Rzemiosła 
w Wejherowie, prowadzona przez Powia-

towy Cech Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. W założeniu szkoła ma 
kształcić młodzież w zawodach poszuki-
wanych na rynku pracy i przystosowywać 
ją do łatwego przekwalifikowywania się 
zgodnie ze zmieniającymi się wymaga-
niami. Oferta edukacyjna ma gwaran-
tować absolwentom, że z dużym praw-
dopodobieństwem znajdą zatrudnienie 
w lokalnych firmach, natomiast region 
pozyska wykwalifikowanych fachowców 
w wielu branżach. W szkole prowadzone 
jest kształcenie w zawodach takich jak 
m.in. fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik po-
jazdów samochodowych, blacharz samo-
chodowy.

Bardzo dobrą renomą cieszy się też Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, 
popularnie zwany „Elektrykiem”. W rankingu „Perspektyw” został on uznany w 2016 r.
drugim najlepszym technikum w województwie pomorskim. Jest to kuźnia przyszłych kadr 
z branż: ICT, elektroniki, a także energetyki oraz ekoenergetyki. W szkole funkcjonuje m.in. 
pracownia fizyki atomowej i jądrowej, mająca na celu popularyzację wiedzy na temat 
energetyki jądrowej, która powstała w ramach realizacji projektu zatytułowanego: „Powia-
towy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej”. 

Warsztat szkutnictwa tradycyjnego – Jacek Struck, Jastarnia
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Powiatowy Zespół Szkół Policeal-
nych w Wejherowie wychodzi z kolei 
naprzeciw ogólnoeuropejskiemu tren-
dowi demograficznemu starzenia się 
społeczeństw. Rozbudowa szkoły o pawi- 
lon korekcyjno-rehabilitacyjny zapewnia 
lepsze warunki dla kształcenia przyszłych 
kadr medyczno-opiekuńczych – m.in. 
asystentów osób niepełnosprawnych, 
opiekunów w domach pomocy społecz-
nej czy opiekunów medycznych.

Dobre wzorce edukacji zawodowej 
wdraża także miasto Gdynia, które 
w konkursie Urzędu Marszałkow- 
skiego Województwa Pomorskiego, 

otrzymało w 2016 r. 51,9 mln zł na re-
alizację projektu „Rozwój szkolnictwa 
zawodowego w Gdyni”. Łączna jego 
wartość przekracza 70 mln złotych. 
Z kolei Akademia Morska w Gdyni,
jest znakomitym przykładem dostoso-
wywania oferty edukacyjnej do wy-
magań pracodawców. W maju 2016 r. 
uczelnia nawiązała współpracę z firmą
Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. Marine
Service w celu doskonalenia procesu
kształcenia studentów Wydziału Me-
chanicznego specjalności Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Por-
towych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, popularny „Elektryk”
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Opracowanie i realizacja:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

www.arg.gdynia.pl

Zdjęcia i wizualizacje:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. / fot. M. Kamiński – str. 27.

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. / fot. P. Kozłowski – okładka środek prawa strona; okładka środek lewa 
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Arka Gdynia S.S.A. / fot. S. Wrzosek – str. 22.
Balex Metal Sp. z o.o. / fot. K. Spuła – str. 51.

Gdyńska Szkoła Filmowa / fot. S. Pultyn – str. 46.
Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness – str. 23.

Urząd Miasta Gdyni – okładka góra oraz str. 1; 6; 15; 18; 31; 32; 34; 36; 37 góra; 37 dół; 53; 62.
Urząd Miasta Puck – str. 61; 62 góra.

Urząd Miejski w Wejherowie / fot A. Hutnik – str. 14; 55; 69.
Urząd Miejski w Wejherowie – str. 54.
VISTAL Gdynia S.A. – str. 30; 39 góra.

Skład:
Paulina Szpaczyńska

Wydawca:
Urząd Miasta Gdyni

www.gdynia.pl

Druk:
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.

Podziękowania dla wszystkich samorządów wchodzących w skład Metropolitalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA za wkład w powstanie niniejszej publikacji, a także dla innych

 instytucji, w tym w szczególności:

Arka Gdynia S.S.A; Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich CETNIEWO im. Feliksa Stamma
we Władysławowie; Centrum Informacji Turystycznej w Łebie; Gdyńska Szkoła Filmowa; Miejski Dom Kultury 
w Redzie; Muzeum Regionalne w Luzinie, Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce; NORDA - Regionalna
Izba Przedsiębiorców; Urząd Gminy w Lini; Wejherowskie Centrum Kultury; Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 

w Kosakowie.

Specjalne podziękowania również dla:  Edward Bombała, Magdalena Bombała-Zwolińska, Aleksandra Bystram, 
Aleksander Celarek, Dariusz Godula, Jacek Pomieczyński, Feliks Sikora, Jacek Struck, Jerzy Uryasz, także dla 
przedsiębiorstw: Balex Metal Sp. z o.o., Bowil Biotech Sp. z o.o., Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k., Bychowskie 
Wędliny, Edyta Barańska Design, Enbio Technology Sp. z o.o., EURA-Tech Sp. z o.o., Filo Loop, Fresh Bike Sp. z o.o., Lilki 
Szpilki, Hotel Łeba, Hotel Wodnik, Mana Mana Sp. z o.o., maradDesign, Markisol International Ltd. Sp. z o.o., MK AGRO 
Production Sp. z o.o., Natura Park Ostrowo, Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, PKP SKM w Trójmieście 
Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przetwórnia Ryb Kotwica Edward Konkel Sp.J., Rubo Sp. z o.o., Santi Sp. z o.o., 
VISTAL Gdynia S.A., WIKĘD Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zdrowotel Sp. z o.o. w Łebie, Zoeller Tech 

Sp. z o.o., ZPR Asar.
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