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Opis zadania: 

X Pomorski Kongres Obywatelski „Jakie Pomorze dla siebie i dla Polski?”  

 

 

Pomorski Kongres Obywatelski jest ogólnopomorską debatą obywatelską wokół 

głównych wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi Pomorze w XXI w. Organizowany od 

2006 r. jest najbardziej ugruntowanym, widocznym i wiarygodnym przedsięwzięciem 

obywatelskim na Pomorzu. PKO gromadzi ludzi zarówno z Trójmiasta, jak i ze wszystkich 

podregionów Pomorza, pokolenia srebrne jak i młodych, ludzi z biznesu jak i z nauki, 

oświaty, organizacji pozarządowych z samorządów, kultury – praktycznie ze wszystkich 

środowisk Pomorza.  

 

Pomorski Kongres jest unikalnym, pionierskim przedsięwzięciem w skali Polski – 

obserwowanym przez inne regiony przymierzające się do jego naśladowania. Pomorski 

Kongres Obywatelski służy budowie wspólnoty regionalnej opartej na dialogu i wzajemnym 

szacunku. 

 

Tegoroczny X Pomorski Kongres Obywatelski odbędzie się w Gmachu Głównym 

Politechniki Gdańskiej w dniu 8 kwietnia br. pod hasłem: „Jakie Pomorze dla siebie i dla 

Polski?”. Planowane są dwie sesja plenarne: otwierająca i zamykająca. 

 

Jednym z tematów poruszanych w trakcie sesji plenarnych X Pomorskiego Kongresu 

Obywatelskiego jest zrównoważona turystyka. Temat ten nawiązuje do dylematu 

wyznaczonego przez hasło X Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego „Jakie Pomorze dla 

siebie i dla Polski?”. Pomorze jest pod presją dwóch, pozornie sprzecznych, wektorów 

rozwoju. Z jednej strony musi być przestrzenią przyjazną dla jego mieszkańców, 

gwarantować poczucie bezpieczeństwa i stabilności materialnej. Konieczny jest więc stały 

rozwój regionu oparty na inwestycjach infrastrukturalnych, powstawaniu nowych 

przedsiębiorstw, a co za tym idzie – nowych miejsc pracy. Z drugiej strony, motorem rozwoju 

regionu jest turystyka oparta przede wszystkim na kulturowej wyjątkowości i przyrodniczej 

unikalności regionu. Tym, co przyciąga turystów jest pomorska natura, a więc cisza, spokój, 

czyste powietrze i woda, unikalne możliwości uprawiania sportu i rekreacji.  
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Jak pokazuje koncepcja zrównoważonego rozwoju, a w sposób szczególny – 

zrównoważonej turystyki, zachowanie przyrodniczego dziedzictwa i atrakcyjności 

turystycznej można z powodzeniem godzić z tradycyjnie rozumianym rozwojem 

gospodarczym. Zrównoważona turystyka najlepiej odpowiada wyzwaniom regionu „dla 

siebie i dla Polski”, ponieważ pozwala zminimalizować negatywne skutków oddziaływania 

masowej turystyki na środowisko naturalne i kulturę lokalną, a z drugiej strony, stwarza 

obszar do generowania nowych zysków i zwiększenia zatrudnienia w społecznościach 

lokalnych. 

 

Zrównoważona turystyka stanowi również szansę na włączenie do rozwoju 

nowych regionów Pomorza. Już teraz dostrzegalny jest problem turystyki masowej, która 

stanowi wyzwania dla takich europejskich miast jak Barcelona, Wenecja czy Paryż. W 

interesie metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot jest rozłożenie ruchu turystycznego również na 

okoliczne powiaty, promowanie atrakcyjności całej aglomeracji i całego regionu. 

 

Aby zrównoważona turystyka mogła z teorii stać się pomorską praktyką, 

potrzebny jest głęboki konsensus działających w regionie władz publicznych, firm, 

organizacji 3. sektora i społeczników. Aby stworzyć klimat do takiej rozmowy konieczne 

wydaje się szersze rozpropagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz promocja wiedzy o 

unikalności pomorskiej przyrody i konieczności jej ochrony.  Służyć temu będzie zarówno 

wystąpienie w trakcie sesji plenarnej, jak i dwa wydania Thinkletter’a – publikacji IBnGR – 

wysyłanego w wersji elektronicznej do bazy 10 000 osób. Poruszone zostaną w nim tematy 

związane z zasadami turystyki zrównoważonej, efektywnym wprowadzaniu jej wytycznych w 

regionie, granicy istniejącej pomiędzy celami gospodarczymi a poszanowaniem środowiska 

oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej i poczuciem trwałej przynależności do 

natury wśród mieszkańców Pomorza. Temat zrównoważonej turystyki w regionie 

pomorskim wpisuje się w ramy wyznaczonego przez Światową Organizację Turystyki 

Narodów Zjednoczonych na 2017 rok Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki 

na Rzecz Rozwoju.  

 

 Podczas sesji plenarnej poruszony zostanie także temat będący istotnym elementem 

zrównoważonego rozwoju i turystyki zrównoważonej – gospodarka obiegowa. Potrzebny 

jest bowiem nowy model, w którym wystąpi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w 

celu zwiększenia konkurencyjności, zachowujący cenne zasoby w łańcuchu produkcyjnym i 
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wykorzystuje wartość ekonomiczną. W gospodarce obiegowej produkty są przeznaczone do 

stosowania tak długo, jak to możliwe- są łatwe do naprawy, a gdy ich cykl życia dojdzie do 

schyłku, poddawane są recyklingowi lub są efektywnie usuwane. To przynosi znaczne 

korzyści dla środowiska, ponieważ zasoby są wykorzystywane efektywnie, a odpady są 

zmniejszane. Jednak recykling nie stanowi sedna gospodarki obiegowej, główny jej cel to 

ujęcie kwestii trwałości produktu od samego początku – od przemyślenia projektu do 

procesów produkcyjnych, bowiem prowadzi to do lepszych możliwości wyboru dla 

konsumentów oraz zmianę istniejących modeli biznesowych. Gospodarka o obiegu 

zamkniętym może pomóc w trojaki sposób. Społeczeństwo może zyskać poprzez tworzenie 

nowych miejsc pracy, oszczędności dla firm oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla. Podczas 

sesji plenarnej X PKO będziemy mogli przekazać społeczeństwu ideę gospodarki 

zamkniętej. 

  


