
Uchwała Nr 300/438/23  
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 21 marca 2023 r .  

w sprawie ogłoszenia Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art.21 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.1), Uchwały nr 
376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 - Cel strategiczny 2. Otwarta 
Wspólnota Regionalna, Cel operacyjny 2.2. Wrażliwość Społeczna, Uchwały nr 758/271/21 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, 
Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej – Cel szczegółowy 2 Wrażliwość 
społeczna, Priorytet 2.2 Aktywna integracja, Działanie 2.2.1 Aktywizacja społeczna, 
zawodowa oraz zwiększenie udziału w życiu publicznym seniorów uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Realizując zadanie samorządu województwa pomorskiego polegające na 
inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej ogłasza 
się Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla 
Seniorów”. 

§ 2.  

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” 
przyznawana jest dla Seniorów, osób działających na rzecz Seniorów oraz 
pracodawców i organizacji pozarządowych przyczyniających się, poprzez swoją 
aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego, 
podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów 
z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu Województwa 
Pomorskiego w trzech kategoriach: 

1) Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka, 

2) Pracodawca przyjazny Seniorom,  

3) Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów. 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1296, 1981, 2270, 

w Dz. U. z 2022 poz. 1, 66, 1079, 1692,1700, 1967, 1812, 2127, w Dz. U. z 2023 poz.185 
oraz 2140. 



§ 3.  

Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie 
dla Seniorów,” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Celem Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego 
„Pomorskie dla Seniorów” jest wybór Seniorów, Pracodawców, a także osób 
podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Seniorów 
oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej 
w regionie Województwa Pomorskiego. 

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej 
stanowi jedno z zadań własnych samorządu województwa wynikających z art. 21 pkt 
4 ustawy o pomocy społecznej. Promowanie Seniorów działających na rzecz 
społeczności, pracodawców zatrudniających i prowadzących działania wspierające 
aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia, a także organizacji 
pozarządowych i mieszkańców województwa wyróżniających się w sposób 
szczególny w działaniach na rzecz osób starszych ma swoje uzasadnienie 
w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 - Cel strategiczny 2. 
Otwarta Wspólnota Regionalna, Cel operacyjny 2.2. Wrażliwość Społeczna. 

Wspieranie i rozbudowa systemu wsparcia dedykowanego osobom starszym 
to priorytety na które trzeba zwracać szczególną uwagę w procesie prowadzenia 
i planowania wojewódzkiej polityki senioralnej. 

Cele Konkursu wpisują się w pożądany kierunek zmian zawarty w Celu 
szczegółowym 2 Wrażliwość społeczna, Priorytecie 2.2 Aktywna integracja, Działaniu 
2.2.1 Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz zwiększenie udziału w życiu 
publicznym seniorów Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. 

Środki na zakup nagród w Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego 
„Pomorskie dla Seniorów” w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy 
złotych brutto) zostały zabezpieczone w budżecie województwa w dziale 853, 
rozdziale 85395, § 4190 W/ROPS/11. 


