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Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy 

unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych 
wnioskach i efektach realizacji  

(od 01.01.2012 r. do 31.05.2013 r.) 

 
 
 

I. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 
Analizując wysokość pozyskanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pracownicy 
Referatu Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku bazują głownie na danych ujętych 
w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015 
(PnRZiSSPL). To dokument przyjęty uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego. W celu bieżącej analizy złożonych 
wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonywana jest aktualizacja PnRZiSSPL 
poprzez wpisanie zgłoszonego wniosku do tabeli w rozdziale „Budżet i Harmonogram”, w którym ujęte są 
projekty strategiczne dla Powiatu Lęborskiego oraz na listę w załączniku nr 2 do programu. 
Skuteczność w pozyskiwanych środkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opisywana jest w 
corocznych sprawozdaniach z realizacji Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu 
Lęborskiego na lata 2007-2015. 
 
 
 

REALIZOWANE PROJEKTY KONKURSOWE 
 
 

L.p. Zadanie 
Budżet (wnioskowana kwota) 

Wnioskodawca 
Źródła 

dofinansowania 
Termin 

realizacji  

1. Kadra przyszłości 838 850,00 zł 
Powiat Lęborski 

V 
5.2.1 

01.01.2011 
21.12.2012 

2. Kształcenie ustawiczne 
przepustką do lepszego jutra 

1 054 300,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.3 

01.10.2011 
31.12.2012 

3. PI Droga do samodzielności 1 048 850,00 zł  
Powiat Lęborski 

VII 
7.2 

02.07.2012 
30.06.2015 

4. Tandemem do świetlanej 
przyszłości 

2 371 130,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.1.2 

01.01.2012 
31.12.2014 

5. Wychodzę z cienia 181 404,76 zł 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

VI 
6.1.1 

01.10.2011 
31.01.2013 

6. S.O.S. – Szansa Odwaga 
Sukces 

743 118,10 zł 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

VI 
7.2.1 

01.01.2011 
31.05.2012 

W powyższej tabeli ujęto projekty, które zostały wprowadzone w poprzednich aktualizacjach PnRZiSSPL, natomiast czas 
ich realizacji obejmuje badany okres, tj. od 01.01.2012 r. do 31.05.2013 r. 

 
 

 
REALIZOWANE PROJEKTY SYSTEMOWE 

 
 
W okresie od 01.01.2012 do 31.05.2013 r. Powiat Lęborski (w porozumieniu z Samorządem Województwa 
Pomorskiego), Powiatowy Urząd Pracy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 
zrealizowały/realizują łącznie 5 projektów systemowych w ramach środków z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki: 
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(*) Systemowy projekt innowacyjny 

 

 
ZŁOŻONE WNIOSKI 

 
Podczas aktualizacji w dniu 28 marca 2012 r. uzupełniono część VII „BUDŻET I HARMONOGRAM”  
o następujące projekty: 

L.p. Zadanie 
Budżet (pln) 

Wnioskodawca 

Priorytet 
Działanie 
(PO KL) 

Termin realizacji  
(w latach) 

2007- 2013 

1.  Aktywni zawodowo 3.036.559,70 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.2 

x 

2.  Zawodowo w przyszłość 3 584 829,40 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.2 

x 

3.  Dobra Kadra – Europejska 
Jakość IV  

571.140,74 zł 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

VI 
6.1.2 

x 

 
Ponadto w Załączniku nr 2 do Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego 
„Projekty planowane do realizacji w latach 2007-2013 z terenu powiatu lęborskiego” dodano pozycje: 

L.p. Projektodawca 
Liczba 

projektów 
Tytuł projektu 

1.  Powiat Lęborski 
32 

31. Aktywni zawodowo 
32. Zawodowo w przyszłość 

5. Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 15 

10. Dobra Kadra – Europejska Jakość IV 

 
Podczas aktualizacji w dniu 30 sierpnia 2012 r. uzupełniono część VII „BUDŻET I HARMONOGRAM”  
o następujące projekty: 

L.p. Zadanie 
Budżet (pln) 

Wnioskodawca 

Priorytet 
Działanie 
(PO KL) 

Termin realizacji  
(w latach) 

2007- 2013 

1. 1
  

ZSMI – Zawodowa Szkoła Młodej 
Inteligencji 

1.020.299,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.3.4 

x 

2.  
Bez Barier 450.000,00 zł 

Powiat Lęborski 
VII 
7.4 

x 

3.  
Rozwój kompetencji 414.166,00 zł 

Powiat Lęborski 
VII 
7.4 

x 

4.  
Klucz do sukcesu 359.750,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 

9.6.2 
x 

5.  
Komunikatywny Europejczyk 574.650,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 

9.6.2 
x 

6.  
Z edukacją za pan brat 50.000,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.5 

x 

Lp. Instytucja Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Wartość 

1. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lęborku 

Aktywizacja społeczno - zawodowa 
„Brama Perspektyw”  

01.01.2012 
31.12.2012 

340 000,00 zł 
 

Aktywizacja społeczno - zawodowa 
„Brama Perspektyw”  

01.01.2013 
31.12.2013 

258 000,00 zł 

2. Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

Lepsze jutro 01.01.2012 
31.12.2012 

1 642 600,00 zł 

Lepsze jutro  01.01.2013 
31.12.2013 

3 302 200,00 zł 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Lęborku 

 

Dobry start – indywidualizacja 
nauczania w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Lęborku 

04.03.2013 
01.12.2014 30 000,00 zł 

4. Powiat Lęborski  
(porozumienie w sprawie realizacji 

projektu z Samorządem Województwa 
Pomorskiego) 

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. 
Szkolnictwo zawodowe w regionie a 
wyzwania rynku pracy” 

01.09.2011 
31.08.2014  x 

5. Powiat Lęborski 
(porozumienie w sprawie realizacji 

projektu z Samorządem Województwa 
Pomorskiego) 

Pomorskie – dobry kurs na edukację. 
Wspieranie uczniów o szczególnych 
predyspozycjach w zakresie 
matematyki, fizyki i informatyki (*) 

01.09.2010 
31.08.2013  

x 
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7.  
Dobry start – indywidualizacja 
nauczania w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Lęborku 

30.000,00 zł 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Lęborku 

IX 
9.1.2 

x 

8.  
Moja firma – mój biznes 680.590,00 zł 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
VI 
6.2 

x 

9.  
Aktywni 50+ 382.732,00 zł 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
VI 

6.1.1 
x 

10.  
Przełamując bariery 239.860,16 zł 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
VII 
7.4 

x 

 
Ponadto w Załączniku nr 2 do Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego 
„Projekty planowane do realizacji w latach 2007-2013 z terenu powiatu lęborskiego” dodano pozycje: 

Lp. Projektodawca Liczba 
projektów 

Tytuł projektu 

1. Powiat Lęborski 38 33. ZSMI – Zawodowa Szkoła Młodej Inteligencji 
34. Bez Barier 
35. Rozwój kompetencji 
36. Klucz do sukcesu 
37. Komunikatywny Europejczyk 
38. Z edukacją za pan brat 

5. Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

18 16. Moja firma – mój biznes 
17. Aktywni 50+ 
18. Przełamując bariery 

27. Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy w 
Lęborku 

3 
3. Dobry start – indywidualizacja nauczania w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku  

 
Podczas aktualizacji w dniu 19 kwietnia 2013 r. uzupełniono część VII „BUDŻET I HARMONOGRAM”  
o następujące projekty: 

L.p. Zadanie 
Budżet (pln) 

Wnioskodawca 

Priorytet 
Działanie 
(PO KL) 

Termin realizacji  
(w latach) 

2007- 2013 

1.  Niezaspokojone umysły 366.566,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.1.2 

x 

2.  Jak to dawniej bywało 455.610,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.1.2 

x 

3.  DROGOWSKAZ – od bierności do 
aktywności 

317.284,70 zł 
Powiat Lęborski 

VII 
7.2.1 

x 

4.  LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia 
szkół i przedszkoli 

998.018,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.5 

x 

5.  ZaPaL się do zawodu – zawodowo w 
Powiecie Lęborskim 

1.998.000,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.2 

x 

6.  Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – 
aktywizacja zawodowa osób 50+ 

485.914,00 zł 
Powiat Lęborski 

VI 
6.1.1 

x 

7.  LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia 
szkół, przedszkoli i nauczycieli 

881.266,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.5 

 

8.  Samo-dzielni Powiat Lęborski IX 
9.2 

x 

 
Ponadto w Załączniku nr 2 do Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego 
„Projekty planowane do realizacji w latach 2007-2013 z terenu powiatu lęborskiego” dodano pozycje: 

Lp. Projektodawca Liczba 

projektów 

Tytuł projektu 

1.  Powiat 

Lęborski 

46 39. Niezaspokojone umysły 

40. Jak to dawniej bywało 

41. DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności 

42. LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia szkół i przedszkoli 

43. ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim 

44. Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+ 

45. LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia szkół, przedszkoli i nauczycieli 

46. Samo-dzielni 
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Na koniec maja 2013 roku w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu 
Lęborskiego na lata 2007-2015 wpisano: 

 46 projektów Powiatu Lęborskiego  
 18 projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 
 3 projekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku 
 1 projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 

 
MONITORING PROJEKTÓW  

 
 

W okresie od 01.01.2012 do 31.05.2013 r. Powiat Lęborski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
złożyły łącznie 23 projekty w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach środków z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Lp. Zadanie 
Budżet całkowity (pln) 

Wnioskodawca 

Priorytet 
Działanie 
(PO KL) 

Termin realizacji  
(w latach) 

2007- 2013 

PROJEKTY REALIZOWANE ORAZ REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA: 

1.  

Dobra Kadra – Europejska Jakość IV 571 140,74 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lęborku 

VI 
6.1.2 

01.01.2012 – 31.12.2013  

2.  

Moja firma – mój biznes 680 590,00 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lęborku 

VI 
6.2 

01.09.2012 - 30.04.2014 

3.  

Przełamując bariery 239 860,16 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lęborku 

VII 
7.4 

01.10.2012 - 30.09.2014  
 

4.  
Z edukacją za pan brat 50 000,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.5 

01.02.2013 – 30.06.2013 

5.  
DROGOWSKAZ – od bierności do 
aktywności 

317 284,70 zł 
Powiat Lęborski 

VII 
7.2.1 

01.10.2013 – 31.07.2014 

6.  
ZaPaL się do zawodu – 
zawodowo w Powiecie Lęborskim 

1 998 000,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.2 

01.06.2013 – 29.05.2015 

PROJEKTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA: 

7.  
PI Kariera na 50+ 852 650,00 zł 

Powiat Lęborski 
VI 

6.1.1 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

8.  
PI Aktywna postawa 1 022 300,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny merytorycznej. 

9.  
Zawodowo w przyszłość 3 584 829,40 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny merytorycznej. 

10.  
ZSMI – Zawodowa Szkoła Młodej 
Inteligencji 

1 020 299,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.3.4 

Ocena negatywna: wniosek uzyskał 60 pkt., ale 
nie spełnił minimum 60% punktów w 

poszczególnych punktach oceny 

11.  

Bez Barier 450 000,00 zł 
Powiat Lęborski 

VII 
7.4 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

12.  

Rozwój kompetencji 414 166,00 zł 
Powiat Lęborski 

VII 
7.4 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

13.  

Klucz do sukcesu 359 750,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.6.2 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 

części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 
uzyskał przynajmniej 60% punktów w 

poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

14.  

Komunikatywny Europejczyk 574 650,00 zł 
Powiat Lęborski 

IX 
9.6.2 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

15.  

Aktywni 50+ 
 

382 732,00 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Lęborku 

VI 
6.1.1 

 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

16.  
Aktywni zawodowo 3 036 559, 70 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny merytorycznej 

17.  

LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia 
szkół i przedszkoli 

998 018,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.5 

Wniosek odrzucony: negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny merytorycznej. Projekt nie 

uzyskał przynajmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej 

18.  
Niezaspokojone umysły 366 566,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 

9.1.2 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny merytorycznej. 

W trakcie wnoszenia protestu. 

19.  
Jak to dawniej bywało 455 610,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 

9.1.2 

Wniosek odrzucony - negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny merytorycznej. 

W trakcie wnoszenia protestu. 
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WNIOSKI W TRAKCIE OCENY 

20.  
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – 
aktywizacja zawodowa osób 50+ 

485 914,00 zł 
Powiat Lęborski 

VI 
6.1.1 

Oceniony poprawnie pod względem formalnym. 

Przekazany do oceny merytorycznej 

21.  
LEW – Lęborska Enklawa Wsparcia 
szkół, przedszkoli i nauczycieli 

881 266,00 zł 
Powiat Lęborski 

III 
3.5 

Oceniony poprawnie pod względem formalnym. 
Przekazany do oceny merytorycznej 

22.  
Samo-dzielni 378 573,60 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Oceniony poprawnie pod względem formalnym. 
Przekazany do oceny merytorycznej 

23.  
Zawodowcy w Powiecie Lęborskim 1 998 000,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Oceniony poprawnie pod względem formalnym. 
Przekazany do oceny merytorycznej 

 
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE 
(zrealizowane, realizowane oraz rekomendowane do dofinansowania): 

 

Projekty konkursowe 
 
1) KADRA PRZYSZŁOŚCI – (5.2.1 PO KL) Beneficjentem projektu był Powiat Lęborski. Celem głównym 

projektu było podniesienie jakości usług poprzez poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji 
zawodowych oraz osobistych 173 urzędniczek i urzędników w powiecie lęborskim. Będzie on osiągnięty 
poprzez szkolenia m.in. bezpieczeństwo i informacja publiczna w JST, zarządzanie projektami, kurs 
grafiki komputerowej COREL, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Komunikacja, Profesjonalna 
obsługa oraz praca z trudnym klientem, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Prawo zamówień 
publicznych, Prawo ochrony środowiska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w JST, Nowoczesne metody 
pracy biurowej, Ustawa o finansach publicznych, Regulacje prawne dot. budżetu sektora finansów 
publicznych, Zarządzanie procesami inwestycyjnymi, Obsługa klienta – język migowy oraz szkolenia 
językowe (niemiecki, angielski, kaszubski) i komputerowe. (źródło: dane własne, Referat Programów Pomocowych 

w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

 
2) KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA - (9.3 PO KL) Beneficjentem 

projektu był Powiat Lęborski. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji ogólnych  
i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć 
potwierdzenia swoich kwalifikacji (zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny) poprzez program 
formalnego ich potwierdzenia w formie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie 
Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Projekt 
skierowany jest do osób dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, posiadających miejsce 
zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego w wieku 25-64 lata i/lub nieuczący się  
w wieku 18-24 lata. (źródło: dane własne, Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

 
3) PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI - (7.2 PO KL) Beneficjentem projektu innowacyjnego testującego 

jest Powiat Lęborski. Dostrzegając konieczność interwencji, w projekcie zaplanowano działania mające 
pobudzić usamodzielnianych do aktywności, przeciwdziałać biernemu pozostawaniu klientem pomocy 
społecznej poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy i zastosowanie 
go w praktyce. Potrzeba INNOWACYJNEGO trójpłaszczyznowego oddziaływania w celu rozwiązania 
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problemu w stosunku do obecnie stosowanej praktyki, co doprowadzi do zwiększenia oferty oraz 
osiągnięcia efektywności podejmowanych działań: szkoleń dla pracowników-nowoczesne metody pracy 
z klientem (w tym skuteczne motywowanie), utworzenie biura mentoringu - wsparcie usamodzielnianych, 
zastosowanie zmodyfikowanych lub dotychczas niestosowanych przez PCPR instrumentów aktywnej 
integracji. Ww. działania przyczynią się do poprawy życia odbiorców - usamodzielnianych 
wychowanków, a także usprawnią system pomocy społecznej. (źródło: dane własne, Referat Programów 

Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

 
 

4) TANDEMEM DO ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI (9.1.2 PO KL) Beneficjentem projektu jest Powiat 
Lęborski. Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności 
społeczno-kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie zdolności  
u 865 uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (LO nr 1 i LO nr 2) do 
przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych wzmacniających atrakcyjność  
i podnoszących jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014r.Cel ten zostanie zrealizowany poprzez 
organizację i przeprowadzenie bezpłatnie, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych  
i wyrównawczych i pozostałych przewidzianych działań projektowych. Wzrost zainteresowania 
przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi oraz językami obcymi i polskim 90M  
i 160K uczniów i uczennic LO1 i LO2 w Lęborku w latach 2012-2014 poprzez wprowadzenie 
dodatkowych pozalekcyjnych kółek zainteresowań. Poprawienie dostępności (większa ilość zajęć)  
i efektywności (mała liczebność uczestników) kształcenia poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć 
wyrównawczo-dydaktycznych dla uczniów 22 uczniów i 38 uczennic LO1 i LO2 w Lęborku z problemami 
w nauce w latach 2012-14. (źródło: dane własne, Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

 
5) WYCHODZĘ Z CIENIA (6.1.1. PO KL) Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 

Celem głównym było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 13 niepełnosprawnych osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn 
z powiatu lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez 
zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących w okresie do 31.01.2013 r. Projekt przewidywał 
udzielenie kompleksowego wsparcia wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu w ramach 
następujących działań: wsparcie psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty/ 
zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe: „Robotnik gospodarczy” dla 4 osób, 
referent ds. archiwizacji i obsługi biura” dla 6 osób, staże. Osoby odbywające szkolenie i/lub staż poza 
miejscem zamieszkania mogły skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/247-

artykul.html) 
6) S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES (7.2.1 PO KL) Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd 

Pracy w Lęborku Celem projektu było zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową 58 osób 
(38 kobiet, 20 mężczyzn) bezrobotnych z powiatu lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. Grupę 
docelową w projekcie stanowią osoby zarejestrowane w PUP w Lęborku i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z poźn. zm.) m.in.: ubóstwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Projekt zakłada 
zrealizowanie następujących zadań: grupowych warsztatów psychologiczno-doradczych, grupowych 
zajęć aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 
staży. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/196-artykul.html) 

http://www.pup.lebork.pl/247-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/247-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/196-artykul.html
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7) DOBRA KADRA – EUROPEJSKA JAKOŚĆ IV – (6.1.2 POKL) Beneficjentem projektu jest Powiatowy 
Urząd Pracy w Lęborku. Celem projektu jest poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości, 
dostępności i efektywności usług świadczonych przez PUP osobom bezrobotnym powiatu lęborskiego 
poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz 
podniesienie kompetencji zawodowych pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniem.  
W ramach projektu będą realizowane zadania: działania promocyjno- informacyjne związane  
z realizacją projektu, upowszechnienie pośrednictwa pracy, upowszechnienie poradnictwa 
zawodowego, szkolenie mające na celu rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych  
w zakresie obsługi i wspierania osób niepełnosprawnych i osób po 50 roku życia (finansowane  
ze środków własnych Funduszu Pracy). Udział w projekcie kontynuuje 3 pośredników pracy oraz  
2 doradców zawodowych, 2 doradców zawodowych oraz 3 pośredników pracy uczestniczyło  
w szkoleniu pn. „Rola Publicznych Służb Zatrudnienia w procesie pomocy na rynku pracy osobom 
niepełnosprawnym i osobom powyżej 50 roku życia”. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/270-artykul.html) 

8) MOJA FIRMA – MÓJ BIZNES – (6.2 PO KL) Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo – finansowego 
30 osobom bezrobotnym (15K,15M) zarejestrowanym w PUP w Lęborku zamieszkałym na terenie 
powiatu lęborskiego w okresie do 30.04.2014 r. Projekt przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia 
uczestniczkom i uczestnikom projektu w ramach następujących działań: wsparcie doradcze, szkolenie 
pn. „Specjalista analizy i rozwoju rynku”, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej dla 24 osób bezrobotnych (12K, 12M). Osoby odbywające szkolenie poza miejscem 
zamieszkania będą mogły skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/314-

artykul.html) 

9) PRZEŁAMUJĄC BARIERY - (7.4 PO KL) Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez  
16 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (12 kobiet, 4 mężczyzn) z powiatu lęborskiego ze znacznym 
i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia  
w okresie do 30.09.2014r. Projekt przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia uczestniczkom  
i uczestnikom projektu w ramach następujących działań: wsparcie doradcze – indywidualne i grupowe 
dla 16 osób niepełnosprawnych ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  
(12 kobiet, 4 mężczyzn), szkolenia zawodowe pn. „Referent ds. obsługi biura” dla 8 osób 
niepełnosprawnych ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (4 kobiety,  
4 mężczyzn), szkolenia zawodowe pn. „Bukieciarz” dla 8 kobiet niepełnosprawnych ze znacznym i/lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, staż 6-miesięczny zgodny z kierunkiem ukończonego 
szkolenia. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/325-artykul.html) 

10) Z EDUKACJĄ ZA PAN BRAT – (9.5 PO KL) Beneficjentem projektu jest Powiat Lęborski.  
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie lęborskim 
u 21 kobiet i 3 mężczyzn na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na 
rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich w okresie luty 
2013 – czerwiec 2013 poprzez działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym i doradczym. 
Przewidziane działania pozwolą na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców 
obszarów wiejskich na temat kształcenia przez całe życie i zapoznanie się z technologią ICT. Działania 
projektowe: zatrudnienie 3 animatorów lokalnych (po jednym w każdej gminie wiejskiej Powiatu 
Lęborskiego), odpowiedzialnych za zorganizowanie 1 festynu w danej gminie promującego kształcenie 
ustawiczne; zatrudnienie doradcy zawodowego - podczas festynu będzie prowadził poradnictwo 
zawodowe; szkolenie komputerowe dla 24 osób - 3 grupy po 8 osób z każdej gminy biorącej udział  
w projekcie; promocja kształcenia ustawicznego podczas festynu w każdej gminie (źródło: dane własne, 

Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

  
11) DROGOWSKAZ - OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI – (7.2.1 PO KL) Beneficjentem projektu jest 

Powiat Lęborski. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy 
48 osób (23 kobiety oraz 25 mężczyzn) niezatrudnionych lub zatrudnionych w wieku 18-30 lat 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% 
uczestników projektu) w okresie od 01.10.2013 do 31.07.2014. Aby zwiększyć aktywność zawodową  
i społeczną zakłada się udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowej pomocy przez indywidualne 
zastosowanie wybranych form wsparcia z co najmniej 3 różnych typów operacji: zajęcia indywidualne 
oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym (w tym opracowanie IPD); zajęcia z wykorzystaniem 
platformy e-learning stworzonej w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego 
jutra”, trening pracy oraz treningi aktywizacyjno-motywacyjne; kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, 
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (indywidualne lub grupowe wg potrzeb 

http://www.pup.lebork.pl/270-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/314-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/314-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/325-artykul.html


Referat Programów Pomocowych 8 

zbadanych przez doradcę zawodowego; staże trwające 3 m-ce dla 24 osób w miejscu wyznaczonym 
przez doradcę zawodowego; wypłata stypendium za uczestnictwa w szkoleniach/ kursach oraz stażach 
(źródło: dane własne, Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

12) ZAPAL SIĘ DO ZAWODU – ZAWODOWO W POWIECIE LĘBORSKIM – (9.2 PO KL) Beneficjentem 
projektu jest Powiat Lęborski. Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty 
edukacyjnej, procesu kształcenia 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły 
zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Powiatowe 
Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) służący zmniejszeniu dysproporcji  
w osiągnięciach 1000 uczniów (250 kobiet oraz 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego 
zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, 
rozszerzających ofertę edukacyjnej) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół 
(wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 29.05.2015r. Planuje się przeprowadzenie 
następujących działań projektowych: realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego 
Powiatu Lęborskiego (PCE, ZSMI) - zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
pozaszkolne, współpraca z pracodawcami, w tym realizacja programów stażowych, doradztwo 
zawodowe z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie psychologiczne 
młodzieży w celu zapobiegania wypadaniu z systemu oświaty oraz wyposażenie pracowni zawodowych 
PCE – ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej) (źródło: dane 

własne, Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 
 
 
 
 
 

Projekty systemowe 

 
1) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA „BRAMA PERSPEKTYW” (7.1.2 PO KL) Beneficjentem 

projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Celem Projektu jest wzrost kompetencji 
społeczno – zawodowych dla łącznie 34 osób z terenu powiatu lęborskiego, poprzez m.in.: kursy  
i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe (np. prawa jazdy, komputerowe, obsługi kasy fiskalnej, 
asystenta handlowego, operatora wózków jezdniowych, kosmetyczki, masażu i stylizacji paznokci, 
języka obcego i obozy językowe (itp.), warsztaty 2-dniowe wyjazdowe kompetencji zawodowych, 
indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty rola płci w rodzinie, poradnictwo prawne, 
doradztwo podatkowe, poradnictwo i terapia psychologiczna, turnusy rehabilitacyjne i zajęcia hipoterapii 
dla osób niepełnosprawnych, grupa wsparcia dla osób przebywających i opuszczających pieczę 
zastępczą, w formie takich zajęć jak: spotkania nt. komunikacji, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy, wyjście na obiad do restauracji, kina, jazda konna, zajęcia alpinistyczne, rajd rowerowy, 
działania o charakterze środowiskowym - m.in. spotkanie edukacyjno – szkoleniowe dla rodzin 
zastępczych, piknik dla pieczy zastępczej, spotkanie edukacyjne – plenerowe dla osób 
niepełnosprawnych, wizyta u pracodawcy, organizowane w ramach: Program Integracji Społecznej  
i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – dla 22 osób niepełnosprawnych; Program Aktywności Lokalnej 
„Wsparcie rodzin zastępczych” – dla 8 osób – młodzieży z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – 
wychowawczej; Indywidualne programy usamodzielnienia – dla 4 osób – usamodzielnianych 
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze (źródło: 

http://www.pcprlebork.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5) 
2) LEPSZE JUTRO (6.1.3 POKL) Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Celem 

projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez zastosowanie działań aktywizujących 283 
osobom bezrobotnym (167 kobiet oraz 116 mężczyzn) zamieszkałym na terenie powiatu lęborskiego,  
a zwłaszcza znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W 2013 roku zaplanowano 
zaktywizowanie uczestników projektu w ramach następujących działań: staże – 141 osób (91 kobiet,  
50 mężczyzn), szkolenia – 66 osób (44 kobiety, 22 mężczyzn), jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (dotacje) – 76 osób (32 kobiety, 44 mężczyzn), zwrot kosztów przejazdu  
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub szkolenia – 61 osób. Działaniami 
towarzyszącymi realizowanymi poza projektem są: usługi poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej, usługi pośrednictwa pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy), szkolenie 
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla osób ubiegających się o przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarcze (źródło: http://www.pup.lebork.pl/12-artykul.html) 

3) DOBRY START – INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM W LĘBORKU (9.1.2 PO KL) Beneficjentem projektu jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Lęborku. Głównym celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju 14 uczniów 
klas I-II SP nr 2 SOSW w Lębork (5 kobiet i 9 mężczyzn) dostosowanych do ich potrzeb w okresie 
realizacji projektu 2012/2014. Zaplanowane działania: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (biofeedback i arteterapia), 
specjalne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (zajęcia 
korekcyjno- kompensacyjne. (źródło: dane własne, Referat Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

http://www.pcprlebork.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
http://www.pup.lebork.pl/12-artykul.html
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4) POMORSKIE – DOBRY KURS NA EDUKACJĘ. WSPIERANIE UCZNIÓW O SZCZEGÓLNYCH 
PREDYSPOZYCJACH W ZAKRESIE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI (9.4 PO KL). 
Beneficjentem projektu innowacyjnego jest Województwo Pomorskie. Całkowita wartość projektu: 
10.000.000,00 zł. Cel projektu: opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów 
uzdolnionych. Odbiorcy: co najmniej 600 uczniów i 120 nauczycieli z całego województwa pomorskiego. 
Termin realizacji: 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2013 r. W ramach projektu zostały przekazane 
pomoce dydaktyczne na kwotę 12.670,65 zł na wyposażenie Lokalnego Centrum Nauczania 
Kreatywnego, które obecnie znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. 
Porozumienie w sprawie realizacji projektu przez Powiat Lęborski zostało podpisane z Województwem 
Pomorskim w dniu 12.12.2011 roku. W roku szkolnym 2012/2013 w powiecie lęborskim wsparciem 
zostało objętych 57 uczniów: 27 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i 30 uczniów z gimnazjów.  
W ramach projektu zostały opracowane: programy doskonalenia nauczycieli w obszarze rozpoznawania 
uzdolnień i pracy z uczniami uzdolnionymi, programy zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki  
i informatyki, materiały dydaktyczne, programy zajęć e-learningowych, programy spotkań akademickich  
i obozów naukowych. Jednym z efektów realizacji projektu „Zdolni z Pomorza” powinno być poszerzenie 
bazy szkół czy placówek edukacyjnych, w których wybitnie uzdolnieni uczniowie znajdą opiekę 
nauczycieli-mentorów. W większości powiatów województwa pomorskiego powstały więc już Lokalne 
Centra Nauczania Kreatywnego, które tworzą sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów 
uzdolnionych, tak by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie 
wsparcie. (źródło: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku) 

 
5) Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy 

(9.2 PO KL) Beneficjentem projektu jest Województwo Pomorskie. Całkowita wartość projektu: 
20.000.000,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie 
poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami. Działania w ramach 
projektu: kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez kampanię 
medialną, organizację konferencji i targów oraz wykonanie portalu, opracowanie standardów praktyk 
zawodowych i praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół biorących udział w projekcie, prowadzenie 
warsztatów z całożyciowego doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem, 
prowadzenie zajęć z języka obcego zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem, 
stworzenie bazy kompetencji jako narzędzia umożliwiającego niwelowanie luk kompetencyjnych  
w kształceniu zawodowym, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zgodnie  
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany od 01.09.2011 do 31.08.2014 r. 
W ramach projektu planowany jest m.in. zakup doposażenia do pracowni kształcenia zawodowego dla 
szkół, biorących udział w projekcie. Jedna trzecia wartości zakupywanego doposażenia pokrywana jest  
z wkładu własnego powiatów. Całkowita kwota dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla 
szkół zawodowych z terenu Powiatu Lęborskiego w ramach projektu wynosi 292.312,50 zł, w tym wkład 
własny powiatu 97.437,50 zł. W 2012 r. zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ogólną 79.363,45 zł. 
Dla ZSGŻiA było to wyposażenie pracowni gastronomicznej, natomiast dla PCE-ZSP wyposażenie do 
pracowni gastronomicznej i fryzjerskiej. (źródło: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym  

w Lęborku) 
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II. INNE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
 

1)  „RECREATE - REWITALIZACJA EUROPEJSKIEGO SZLAKU KULTUROWEGO NA OBSZARZE 
POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU - POMORSKI SZLAK ŚW. JAKUBA" realizowany w latach 2011-2013 
w ramach Programu Południowy Bałtyk – Powiat Lęborski / Starostwo Powiatowe w Lęborku 

Beneficjent wiodący - Gmina Miasto Lębork 
Budżet projektu: 1 258 468,99 euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% kosztów projektu. 
Partnerzy: Powiat Lęborski, Samorządy Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Fundacja 
Szczecińska, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Miasto Kretinga (Litwa) i Ernst Moritz Arndt 
Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytet Gdański. 
W projekcie uczestniczą również tzw. organizacje stowarzyszone: Kościół św. Adalberta w Kaliningradzie, 
Stowarzyszenie Turystyczne Meckemburg-Vorpommern, Centrum Kształcenia Nauczycieli Okręgu Kretinga, 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Okręgu Kretinga, Niemieckie Stowarzyszenie św. Jakuba. 
Działania, jakie były i będą kolejno podejmowane w ramach odtwarzania Szlaku św. Jakuba na terenie 
północnej Polski i Litwy:  

 opracowanie koncepcji trasy szlaku łącznie z wybraniem obiektów turystycznych i sakralnych,  

 uzyskanie pozwoleń na oznakowanie oraz oznakowanie standaryzowanymi znakami Pomorskiego 
Szlaku św. Jakuba, 

 inwentaryzacja obiektów sakralnych i turystycznych  znajdujących się na szlaku 

 ulotka promocyjna RECReate - nakład 10.000 sztuk 

 2 noclegownie dla pielgrzymów w Lęborku oraz Łebie- łącznie powstało 19 miejsc noclegowych 

 audioprzewodniki - 30 urządzeń 

 promocja projektu podczas wydarzeń/ imprez plenerowych itp. 
Jednym z głównych celów projektu „RECReate " jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie 
(rejon Bałtyku południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu 
doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy 
turystycznej. Ważnym zamierzeniem projektu jest też stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: 
ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów 
sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też 
stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak 
św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój 
regionalny. (źródło: Referat Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lęborku; http://www.powiat-

lebork.com/index.php?id=316,1751,0,0,1,0) 
 

 
 

2)  „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1328G NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 
212 DO M. SIEMIROWICE KM 0+000 DO 3+470” w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Powiat Lęborski / Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku 

Wartość zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego: 1.480.156,01 zł, w tym: 

 dotacja z budżetu Państwa:              740.078,00 zł 

 wkład własny Powiatu Lęborskiego:  370.039,01 zł 

 wkład własny Gminy Cewice:            370.039,00 zł 
Zakres robót obejmuje m. in.:  

 profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości średnio 100 kg/m2 oraz 
ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT1, WT2 dla ruchu 
KR 3-4;  

 uzupełnienie poboczy humusem średniej grubości 10 cm i wykonanie umocnionego pobocza ziemnego 
KŁSM grubości 10 cm strona prawa na długości 2,580 km   

 wykonanie dwóch zatok autobusowych (dwa kierunki), chodników i przejścia dla pieszych.  

 rozbiórka zniszczonych chodników i ułożenie nowych, 

 wykonanie zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej betonowej,  

 odmulenie rowów 
 
 

http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=316,1751,0,0,1,0
http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=316,1751,0,0,1,0
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3)  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU 
LĘBORSKIEGO" - realizowany w latach 2012-2014 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka 
przyjazna środowisku, Działania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Powiat Lęborski / 
Starostwo Powiatowe w Lęborku 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.683.267,60 PLN, w tym: 

 środki EFRR w kwocie nie wyższej niż 3.841.633,80 PLN 

 środki budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości 3.841.633,80 PLN. 
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 31 sierpnia 2014 roku. 
W ramach Projektu, termomodernizacją zostaną objęte budynki:  

 Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, ul. Różyckiego 2, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku (szkoła), ul M. Reja 18, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku (Internat), ul. Plac Piastowski 6, 

 Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lęborku (budynki A i C, B), ul. Pionierów 16, 

 Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (budynki: A, C, D, F, G),  
ul. Warszawska 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

4) „REWITALIZACJA CENTRUM LĘBORKA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2. Wzrost 
atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – Powiat Lęborski / Starostwo Powiatowe w Lęborku 

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Lęborku. 
Projekt w części realizowanej przez Powiat Lęborski został rozliczony z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego: 
Wartość poniesionych wydatków: 2.193.579,54 zł 
Otrzymane refundacje wydatków: 1.487.789,49 zł 
Wkład własny Powiatu:                   705.790,05 zł 
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5) „AKTYWNY POWRÓT NA RYNEK” Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 407 430,00 
zł. Celem programu specjalnego pn. „Aktywny powrót na rynek” jest objęcie kompleksowymi działaniami 
aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia 35 osobom bezrobotnym 
(21 kobiet, 14 mężczyzn) mieszkańcom powiatu lęborskiego zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Lęborku, które ukończyły 30 rok życia i nie ukończyły 50 roku życia oraz należących do co 
najmniej jednej z następujących grup: osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących tereny wiejskie, 
kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w stosunku do których dotychczas 
zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do trwałego wejścia na rynek 
pracy. Planowane działania: staż, prace interwencyjne, szkolenie pn. "Pokojowa", jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej (dotacje), refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska, specyficzny element wspierający zatrudnienie. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/349-artykul.html) 

6) „NOWA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 50+” Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 
Projekt jest dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 275 000,00 zł. Okres realizacji: marzec 2013 - grudzień 2013. 
Celem projektu jest aktywizacja 38 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Lęborku powyżej 50  roku życia pozostających co najmniej 6 miesięcy w rejestrze osób bezrobotnych 
Planowane działania: szkolenie „Profesjonalne sprzątanie”, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, 
dotacje, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub odbywania 
stażu/szkolenia.(źródło: http://www.pup.lebork.pl/367-artykul.html 

7) „LEPSZY START W ZAWODOWE ŻYCIE” Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku. Projekt jest dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 380 000,00 zł. Okres realizacji: marzec 2013 - grudzień 
2013. Celem projektu jest aktywizacja 48 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Lęborku do 30 roku życia pozostających co najmniej 6 miesięcy w rejestrze osób bezrobotnych. 
Planowane działania: szkolenie „Sekretarka”, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych,  zwrot 
kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub odbywania stażu/szkolenia. (źródło: 
http://www.pup.lebork.pl/366-artykul.html) 

8) „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” Powiat Lęborski – 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział w Gdańsku umowę na realizację tego programu okresie od 04 marca 2013 
do 31 grudnia 2013 na terenie powiatu lęborskiego w województwie pomorskim. Celem programu jest 
umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom 
niepełnosprawnym, co w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji  tej grupy osób 
na lokalnym rynku pracy. Doradca zawodowy odpowiadający za przygotowanie osoby niepełnosprawnej 
do podjęcia pracy w ramach stażu zapewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą 
niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Działania przewidziane w programie 
JUNIOR mają na celu poprawę trudnej sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.(źródło:http://www.pup.lebork.pl/369-artykul.html) 

9) „AKTYWNI RODZICE”. Beneficjentem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Projekt jest 
dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w kwocie 195 000,00 zł. Okres realizacji: 07.05.2013 r. – 31.12.2013r. Celem programu 
specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi  
23 osób bezrobotnych (13 kobiet, 10 mężczyzn) mieszkańców powiatu lęborskiego zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, które są rodzicami  posiadającymi na utrzymaniu co najmniej 
1 dziecko w wieku do 6 lat, oraz należących do co najmniej jednej z następujących grup: osób 
długotrwale bezrobotnych, bez wykształcenia średniego, z terenów wiejskich, kobiet, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w stosunku do których dotychczas zastosowane usługi i instrumenty 
rynku pracy okazały się niewystarczające do trwałego wejścia na rynek pracy. Planowane działania: 
staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje), 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenia zawodowe: ”Kasjer 
handlowy”, „Spawacz”, specyficzny element wspierający zatrudnieniem. (źródło: http://www.pup.lebork.pl/403-

artykul.html) 
10) „JUNIOR – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 

Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą 64 182,80 zł. Realizowany  
w okresie od 1 marca 2012 do 31 grudnia 2012 był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Celem programu 
było umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom 
niepełnosprawnym, co w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji  tej grupy osób 
na lokalnym rynku pracy. W projekcie realizowanym przez Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku  uczestniczyły cztery osoby bezrobotne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 
cztery osoby bezrobotne z lekkim stopniem niepełnosprawności zarejestrowane w PUP w Lęborku.  
(Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

http://www.pup.lebork.pl/349-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/367-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/366-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/369-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/403-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl/403-artykul.html
http://www.pup.lebork.pl-/
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11) „ROZWIŃ SKRZYDŁA”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Program 
specjalny dofinansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 348 000,00 zł. 
Celem było objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub 
samozatrudnienia przez 18 osób bezrobotnych (8 kobiet, 10 mężczyzn) mieszkańców powiatu 
lęborskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku i należących do co najmniej 
jednej z następujących grup: osób długotrwale bezrobotnych, bez wykształcenia średniego, bez 
doświadczenia zawodowego, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie, w stosunku do 
których dotychczas zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do 
trwałego wejścia na rynek pracy. (Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

12) „KLUCZ DO SUKCESU”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Projekt 
Programu Specjalnego dofinansowany ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 150 600 zł realizowany w okresie od czerwca 2012r. do grudnia 
2012 r. Celem projektu programu specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia 29 osobom 
bezrobotnym do 30 roku życia (19 kobiet, 10 mężczyzn), mieszkańcom powiatu lęborskiego 
zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, co do których dotychczas zastosowane 
usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu bądź utrzymania miejsc pracy 
na rynku pracy, a które wcześniej były uczestnikami szkoleń organizowanych przez PUP w Lęborku. 
(Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

13) „CZAS NA ZMIANY”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Projekt Programu 
Specjalnego dofinansowany ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w kwocie 158 600 zł realizowany w okresie od czerwca 2012r. do grudnia 2012r. Celem 
projektu programu specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia 22 osobom bezrobotnym 
powyżej 50 roku życia (13 kobiet, 9 mężczyzn), mieszkańcom powiatu lęborskiego zarejestrowanym  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, które wcześniej były objęte jakimikolwiek usługami lub 
instrumentami rynku pracy, a co do których dotychczas zastosowane usługi i instrumenty rynku pracy 
okazały się niewystarczające do powrotu bądź utrzymania miejsc pracy na rynku pracy. (Źródło: 

www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 
14)  „KAŻDY MA SWOJĄ SZANSĘ”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 

Dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników w kwocie 395 000 zł na realizację projektu w okresie od lipca do grudnia 2012 r. Celem 
projektu była aktywizacja 53 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Lęborku zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z uwzględnieniem osób  
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. (Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

15)  „BYĆ AKTYWNYM 50+”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 
Dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 344 500 zł na realizację 
projektu w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Celem projektu była aktywizacja 91 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku będących powyżej 50 roku życia. (Źródło: 
www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

16) „MŁODZI AKTYWNI 30– NA RYNKU PRACY”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku. Dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w kwocie 528 500 zł na 
realizację projektu w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Celem projektu była aktywizacja 92 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku do 30 roku życia. (Źródło: 
www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

17)  „GOTOWI NA ZMIANY”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Dofinansowany 
z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w kwocie 226 100 zł 
na realizację projektu w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Celem projektu była aktywizacja 33 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. (Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.) 

1188))   „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”. Beneficjentem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. 
Dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej w kwocie 210 000 zł na realizację projektu w okresie od września do grudnia 
2012 r. Celem projektu była aktywizacja 33 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Lęborku ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy tj. osób do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, kobiet, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia 
zawodowego lub bez wykształcenia średniego, niepełnosprawnych, osób które po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. (Źródło: www.pup.lebork.pl- Analiza działań za 2012 r.)  

http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
http://www.pup.lebork.pl-/
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III. PROJEKTY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

. 1. Realizowane (oraz zrealizowane) projekty począwszy od 01.2012 r. (dane SPS ZOZ) 

 
  

  

L
.
p
. 

Zadanie - Nazwa projektu 
Budżet (wnioskowana kwota i wkład własny) 

Wnioskodawca 
Źródła 

dofinansowania 
Termin 

realizacji 

1
. 

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla SPS ZOZ w Lęborku w celu 
wsparcia rehabilitacji pacjentów 
niepełnosprawnych w Powiecie 

Lęborskim" 

43 822,24 zł 

PFRON 07.2012 
PFRON - 21 911,12 zł 

Wkład własny SPS ZOZ - 21 911,12 zł 

2
. 

„ICT for Heath" - Strengthening 
social capacities for the utilisation 

of eHealth technologies in the 
framework of ageing population – 

Technologie Informacyjno-
komunikacyjne dla zdrowia w 
celu zwiększenia możliwości 
wykorzystania technologii - e-

zdrowia w obliczu starzejącej się 
populacji 

853 000,00 zł Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego  
w ramach  

Baltic Sea Region 
Programme 2007-

2013 

01.2010 
- 

12.2012 
NMF / EOG - 725 050,00 zł 

Wkład własny SPS ZOZ - 127 950,00 zł 

3
. 

„Poprawa jakości ratownictwa 
medycznego w Powiecie 

Lęborskim poprzez rozbudowę 
oraz doposażenie w sprzęt 

medyczny Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Lęborku” 

5 828 635,22 zł Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego w 
ramach Programu 

Operacyjnego 
Infrastruktura i 

Środowisko 

10.2010 
- 

09.2012 

EFRR - 4 345 096,01 zł 

Powiat Lęborski - 766 781,65 zł 

Wkład własny SPS ZOZ - 716 757,56 zł 

4
. 

„Budowa lądowiska dla 
helikopterów w celu poprawy 
dostępności do Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego i 
poprawy jakości ratownictwa 

medycznego w Powiecie 
Lęborskim" 

2 065 434,13 zł 
Europejski Fundusz 

Rozwoju 
Regionalnego w 

ramach Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 

Środowisko 

05.2011 
- 

12.2012  
EFRR - 1 422 998,75 zł 

Powiat Lęborski - 251 117,42 zł 

Wkład własny SPS ZOZ - 391 317,96 zł 

5
. 

„Termomodernizacja budynków 
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Lęborku"  

15 847 435,83 zł Narodowy Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

11.2010 
- 

12.2012 

NFOŚiGW (Dotacja) - 4 339 377,5 zł 

NFOŚiGW (Pożyczka) - 8 651 914,24 zł 

WFOŚiGW (Dotacja) - 600 000,00 zł 

WFOŚiGW (Pożyczka) - 650 000,00 zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
1 606 144,09 zł 

6
. 

„Likwidacja barier 
komunikacyjnych w SPS ZOZ w 

Lęborku poprzez wymianę 
dźwigu towarowo-osobowego w 

nowym skrzydle szpitala z 
dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wraz z 
przedłużeniem szybu windowego 

do poziomu piwnicy" 

312 297,00 zł 

PFRON 
02.2013 

- 
07.2013 

PFRON - 150 000,00 zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
162 297,00 zł 
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2. Projekty złożone (dane SPS ZOZ) 
 

  
 

 
  

  
 

L.p. Zadanie - Nazwa projektu 
Budżet (wnioskowana 
kwota i wkład własny) 

Wnioskodawca 

Termin 
realizacji 

Status 
wniosku 

Data 
złożenia 

1. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

dźwigu osobowego szpitalnego w 
nowym skrzydle szpitala z 

dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

246 921,00 zł 

09.2012 - 
05.2013 

nie przyjęty do 
dofinansowania 

11.2012 Wnioskowana kwota -  
148 152,60 zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
98 768,40 zł 

2. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

dźwigu osobowego szpitalnego w 
starym skrzydle szpitala z 

dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

225 413,18 zł 

09.2012 - 
05.2013 

nie przyjęty do 
dofinansowania 

11.2012 Wnioskowana kwota -  
135 247,91 

Wkład własny SPS ZOZ -  
90 165,27 zł 

3. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

drzwi przesuwnych stanowiących 
wejście do poradni specjalistycznych, 

Działu Fizjoterapii, Stacji Dializ i 
oddziałów szpitalnych w Budynku 

Głównym 

24 494,80 zł 

09.2012 - 
05.2013 

nie przyjęty do 
dofinansowania 

11.2012 
Wnioskowana kwota -  
14 696,88 zł 

Wkład własny SPS ZOZ–  
9 797,92  zł 

4. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

drzwi zewnętrznych na przesuwne 
stanowiące wejście do Budynku 

Głównego i Budynku Bakteriologii i 
Histopatologii 

22 623,82 zł 

09.2012 - 
05.2013 

nie przyjęty do 
dofinansowania 

11.2012 
Wnioskowana kwota -  
10 474,69zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
12 149,13  zł 

5. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

dźwigu osobowego szpitalnego w 
nowym skrzydle szpitala z 

dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

253 699,98 zł 

07.2013 - 
12.2013 

w trakcie oceny 03.2013 
Wnioskowana kwota -  
150 000,00 zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
103 699,98 zł 

6. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę 

dźwigu osobowego szpitalnego w 
starym skrzydle szpitala z 

dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

232 094,64 zł 

07.2013 - 
12.2013 

w trakcie oceny 03.2013 Wnioskowana kwota - 
139 256,78 zł 

Wkład własny SPS ZOZ - 
92 837,86 zł 

7. 

Likwidacja barier komunikacyjnych w 
SPS ZOZ w Lęborku poprzez 
modernizację podjazdu dla 

niepełnosprawnych znajdującego się 
przy wejściu do Budynku Głównego od 

ulicy Węgrzynowicza. 

63 013,83 zł 

07.2013 - 
10.2013 

w trakcie oceny 03.2013 
Wnioskowana kwota -  
37 808,30 zł 

Wkład własny SPS ZOZ -  
25 205,53 zł 
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Charakterystyka projektów realizowanych przez SPS ZOZ w 2012 I 2013 r. (dane SPS ZOZ) 

 
1) „ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA SPS ZOZ W LĘBORKU W CELU WSPARCIA 

REHABILITACJI PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE LĘBORSKIM”. Główne 
zagadnienia projektu: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, Poprawa jakości usług zdrowotnych 
świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim, Poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim,  

2) „ICT FOR HEATH" - STRENGTHENING SOCIAL CAPACITIES FOR THE UTILISATION OF EHEALTH 
TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF AGEING POPULATION – TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE DLA ZDROWIA W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII - E-ZDROWIA W OBLICZU STARZEJĄCEJ SIĘ POPULACJI”. 
Główne zagadnienia projektu: Opracowanie strategii mających na celu poprawę społecznych 
umiejętności i możliwości pacjentów, a także reprezentantów służby zdrowia w procesie wdrażania 
technologii z zakresu Zdrowia, Przekazywanie wiedzy i odpowiedzialności z zakresu ciągłego 
dokształcania się i monitorowania własnego zdrowia, Promowanie i realizowanie czynności 
edukacyjnych dla obywateli cierpiących na choroby przewlekłe i pracowników ochrony zdrowia z zakresu 
wdrażania technologii Zdrowia, Umożliwienie osobom cierpiącym na przewlekłe choroby, bieżącej 
realizacji mobilnego i zdalnego dokumentowania oraz zbierania danych na temat ich stanu zdrowia  
w ramach portalu poświeconego ochronie zdrowia dostępnego w wielu wersjach językowych. 

3) „POPRAWA JAKOŚCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE LĘBORSKIM POPRZEZ 
ROZBUDOWĘ ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU 
RATUNKOWEGO W LĘBORKU”. Główne zagadnienia projektu: zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego ludności powiatu lęborskiego w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej  
w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; zapewnienie standardu technicznego opieki medycznej 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej – Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.) – dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 
przepisów prawa poprzez prace adaptacyjne i budowlane; zapewnienie łatwej i bezpiecznej komunikacji 
SOR-u z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej, Zespołem Operacyjnym, Pracownią Diagnostyki 
Obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej; zakup nowego sprzętu oraz urządzeń 
medycznych nie będących obecnie na wyposażeniu szpitala, co ma przełożyć się na wysoką jakość 
usług oraz poprawę bezpieczeństwa pacjenta, zwiększenie i przyspieszenie możliwości 
diagnostycznych, wymiana sprzętu medycznego, który uległ już zużyciu w celu poprawy bezpieczeństwa 
pacjentów jak i personelu oraz zwiększenia możliwości diagnostycznych, zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, poprawa atrakcyjności Powiatu Lęborskiego jako 
bezpiecznego pod względem opieki medycznej miejsca zamieszkania.  

4) „BUDOWA LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW W CELU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI  
DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I POPRAWY JAKOŚCI RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO W POWIECIE LĘBORSKIM”. Główne zagadnienia projektu: zapewnienie bezpiecznego 
transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy 
medycznej; zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Lęborskiego oraz gmin 
ościennych w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia; zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadku;  
zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.  

5) „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU”.  Główne zagadnienia projektu: zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych w wyniku produkcji energii cieplnej dla obiektów Szpitala (docieplenie 
ścian, modernizację oświetlania, modernizację wentylacji i klimatyzacji, modernizację sieci instalacji 
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w siedmiu obiektach (budynkach) wchodzących  
w skład SPS ZOZ w Lęborku oraz montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody dla celów 
użytkowych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków szpitalnych 
(racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ograniczanie degradacji nieodnawialnych źródeł 
energii), poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury ochrony zdrowia oraz zapewnienie 
odpowiednich warunków oraz komfortu leczenia osobom korzystającym z usług medycznych, 
odnowienie elewacji budynków (poprawa kolorystyki i wyglądu zewnętrznego) 

6) „LIKWIDACJA BARIER KOMUNIKACYJNYCH W SPS ZOZ W LĘBORKU POPRZEZ WYMIANĘ 
DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO W NOWYM SKRZYDLE SZPITALA Z DOSTOSOWANIEM DO 
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM SZYBU WINDOWEGO DO 
POZIOMU PIWNICY”. Główne zagadnienia projektu: likwidacja barier uniemożliwiających samodzielne 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym, ułatwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się po 
Szpitalu, wymiana przestarzałego i niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dźwigu  
z 1984 roku, zwiększenie efektywności transportu pacjentów oraz osób niepełnosprawnych poprzez 
nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zmniejszenie ryzyka awarii dźwigu. 

 


