
I. Informacje podstawowe 

 

Członkowie LGR „Mòrénka” (stan na dzień 31 grudnia 2017r.): 91  

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” 

- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu 

- Robert Ebertowski – Vice Prezes Zarządu 

- Andrzej Brunka (do dnia 24.05.2017r. ) – Sekretarz Zarządu 

- Stefania Majewska-Kilkowska (od dnia 24.05.2017r. ) – Sekretarz Zarządu 

- Andrzej Hinc – Członek Zarządu 

- Andrzej Penk – Członek Zarządu 

- Stanisław Trzyński – Członek Zarządu  

- Zbigniew Stanke – Członek Zarządu  

 

Komitet LGR „Mòrénka” 

Przedstawiciele sektora społecznego: 

Krzysztof Pestka – Przewodniczący Komitetu 

Andrzej Knitter 

Kazimierz Mikołajczak 

Anita Pliszka 

Ewa Szczypiorska 

Krzysztof Tyborski 

Michał Piankowski 

Beata Wiśnioch 

Natalia Landowska 

 

Przedstawiciele sektora publicznego: 

Andrzej Pollak – Vice Przewodniczący Komitetu 

Mirosław Ebertowski 

Grzegorz Klauza 

Ireneusz Kucharski 

Andrzej Lemańczyk 



Krzysztof Gierszewski 

Zbigniew Szczepański 

Grzegorz Świtała 

Przedstawiciele sektora gospodarczego: 

Anna Lissewska – przedstawiciel sektora gospodarczego – Sekretarz Komitetu 

Dariusz Ciemiński 

Jan Jakubowski 

Karol Kroplewski 

Ryszard Olter 

Jerzy Słomiński 

Andrzej Sosiński 

Tomasz Sosiński 

Mariusz Ściążko 

Jadwiga Wierzchowska 

Zbigniew Ziemiński 

Komisja Rewizyjna LGR „Mòrénka” 

Grażyna Winiecka – Przewodnicząca 

Eugeniusz Kleinschmidt – Vice Przewodniczący 

Rafał Narloch – Członek 

Pracownicy LGR „Mòrénka” 

  Adam Rogala – Dyrektor biura 

  Anna Liszka – Specjalista ds. projektów 

  Ewa Lemańczyk – Specjalista ds. Funduszy Europejskich do 03/2017 

  Stanisław Piesik - Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

  Małgorzata Pluto-Prądzyńska - Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

  Ewelina Wenda – Specjalista ds. Funduszy Europejskich/Pracownik biurowy 

  Monika Kaczmarek – Doradca zawodowy 

  Paulina Ossowska – Doradca zawodowy od 04/2017 

  Aneta Nowacka – Doradca zawodowy od 09/2017 

  Iwona Góral – Księgowa 

  Monika Rudnik – Księgowa 



 

Realizowane projekty w roku 2017: 

  Lokalna Strategia Rozwoju realizowana w ramach Programu Operacyjnego    

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego 

 

  Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Chojnicach realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” realizowanym w ramach Działania 

5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników 

MŚP i PES” – SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 „AKTYWNI OBYWATELE = SILNE ORGANIZACJE” – Projekt dofinansowany ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2017r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2017r.: 115 968,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami do roku 2016: 444 566,87zł 

- przychody finansowe: 3 493,74zł 

- przychody z umów w ramach dofinansowania na działanie: „Koszty bieżące i 

aktywizacja” w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020; dotacja LPI; 

dotacja FIO, projekt z EFS „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”; ogółem: 

1 135 704,39zł 

Ogółem przychody za rok 2017: 1 699 733,00zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2017r.: 60 349,14zł 

- koszty finansowe : 4,45zł 



- koszty z umów: dofinansowanie działania: „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach 

PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020; dotacja LPI; dotacja FIO, projekt z EFS 

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”; ogółem: 1 135 704,39zł 

Ogółem koszty za rok 2017: 1 196 059,03zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017:  503 673,97zł 

II. Cele Stowarzyszenia zgodnie ze statutem 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i 

gospodarczej sektora  rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego 

realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz Lokalnej Strategii 

Rozwoju,  

 

a w szczególności : 

 

 Minimalizacja zaniku sektora rybackiego. 

 Rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze. 

 Poprawa jakości  życia w społecznościach rybackich. 

 Zwiększanie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu. 

 Promocja obszaru i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

 Koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

poprzez: 

 Ochrona zasobów wodnych. 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

 Zwiększanie pojemności wodnej regionu. 

 Utrzymywanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Ochrona siedlisk. 

 Ochrona linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych. 

 Ochrona obszarów leśnych. 

 Podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu. 

 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności 

poprzez propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia 

rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem 

rybactwa. 

 Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej. 

 Rozwój zasobów ludzkich. 

 Poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR. 

 Wzrost bezpieczeństwa. 

 Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

 Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

 Prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem 

działania Stowarzyszenia. 

 Poprawa dostępu do Internetu. 



 Udostępnianie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, 

innych akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi 

się działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy 

dziedzictwa architektonicznego. 

 Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. 

 Podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 

młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

 Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia 

miejsc pracy na obszarach rybackich. 

 Wspieranie i 

wykorzystywanie atutów 

środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym 

działania na rzecz 

łagodzenia zmiany 

klimatu. 

 Propagowanie 

dobrostanu społecznego i 

dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w 

tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa 

i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego. 

 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz 

zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
 

III. Członkostwo w organizacjach 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” jest 

członkiem następujących organizacji: 

- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

- Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich 

- Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych 



IV. Działalność Zarządu LGR „Mòrénka” 

W 2017 roku odbyło się osiem posiedzeń Zarządu. Na poszczególnych posiedzeniach 

omawiano bieżącą działalność Stowarzyszenia, przebieg i postęp realizacji 

poszczególnych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz plany związane 

z realizacją kolejnych inicjatyw, w ramach działalności LGR. 

V. Działalność Komitetu LGR „Mòrénka” 

W 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu LGR nie związane z oceną 

wniosków o dofinansowanie. Podczas posiedzeń Komitetu uchwalono m.in.: 

 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 

 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania zmian kryteriów 

Od lipca 2017 roku kompetencje związane z zmianą i aktualizacją LSR przeniesione 

zostały na rzecz Zarządu LGR. 

W 2017 roku odbyły się dwa szkolenia dla członków Komitetu LGR, w tym jedno dwu-

dniowe. Celem szkoleń była przygotowanie do oceny wniosków w ramach naborów 

ogłaszanych przez LGR ze środków PO RiM 2014-2020. 

VI. Walne Zebrania Członków LGR „Mòrénka”  

Podjęte Uchwały Walnego Zebrania Członków  

W 2017 roku odbyły się cztery Walne Zebrania Członków. 

05 V 2017r. – podjęte uchwały:  

Nr 01/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016r. i udzielenia  

absolutorium Zarządowi 

Nr 02/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016r. 

Nr 03/2017 w sprawie: odwołania i powołania nowych członków Komitetu 

Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

Nr 04/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko 

- Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

24 V 2017r. roku – podjęte uchwały: 

Nr 05/2017 w sprawie: przyjęcie Regulaminu Komitetu 

Nr 06/2017 w sprawie: Przyjęcia rezygnacji członka Zarządu i powołania nowego 

członka Zarządu 



13 VII 2017r. – podjęte uchwały: 

Nr 07/2017 w sprawie: odwołania i powołania nowych członków Komitetu 

Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

Nr 08/2017 w sprawie: uchwalenia zmian w statucie 

Uchwały w sprawie zmian statutu dotyczyły….. 

18 XII 2017r. – nie podejmowano uchwał 

 

VII. Pomorskie Forum Turystyczne PROT 

 

W maju w siedzibie LGR zorganizowano dwudniową konferencję – Pomorskie Forum 

Turystyczne PROT 

Najważniejsi przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się promocją 

województwa pomorskiego oraz poszczególnych regionów gościli w Charzykowach, 

gdzie odbywa się Pomorskie Forum Turystyczne. Tematem przewodnim spotkania są 

szlaki rowerowe, w tym Kaszubska Marszruta. Organizatorami wydarzenia są 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i LGR "Morenka". 

 

Jak wygląda turystyka w naszym regionie, uczestnicy forum przekonają się na 

własnej skórze przez dwa dni. Dzisiaj w planie Chociński Młyn i Swornegacie, jutro do 

wyboru spływ kajakowy Chociną bądź wycieczka rowerowa po Parku Narodowym 

"Bory Tucholskie".  



W planach Urzędu Marszałkowskiego jest połączenie Kaszubskiej Marszuty z 

Kociewską Trasą Rowerową, ale nie tylko. 

VIII. Konferencje FARNET 

LGR “Mòrénka” w 2017 r. uczestniczyła w dwóch konferencjach organizowanych 

przez FARNET: 

"Social inclusion for vibrant fishing communities” – 21-23 March 2017 

Jūrmala, Latvia 

 Tematem przewodnim wydarzenia była integracja społeczna dla wibrujących 

społeczności rybackich i miała na celu pomóc LGR: 

 Promować i integrować włączenie społeczne w ich lokalnych strategiach 

rozwoju, w szczególności zapewniając lepsze wsparcie dla kobiet i lokalnej 

młodzieży oraz szczególny nacisk na bezrobotnych; 

 Podziel się doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób LGR mogą 

współpracować z odpowiednimi organizacjami zainteresowanych stron, 

aktywnymi w integracji społecznej zmarginalizowanych grup na swoich 

obszarach, w tym migrantami i uchodźcami; 

 Lepsze współdziałanie z lokalnym sektorem rybołówstwa w celu 

uwzględnienia społeczno-ekonomicznego wpływu reformy WPRyb i innych 

wyzwań dla drobnego sektora rybołówstwa, w odniesieniu do starzenia się 

populacji i potrzeb szkoleniowych. 

Seminarium stanowiło ramy dyskusji i praktycznych ćwiczeń opartych na udanych 

przypadkach z EFR / EFMR, dodatkowych instrumentów finansowych UE, a także 

dalszych inicjatyw na rzecz włączenia społecznego. Tematy te zostały zatem 

poruszone w serii prezentacji na temat dobrych praktyk, dyskusji w grupach 

roboczych i wizyty w terenie. 

"Integrowanie akwakultury w społecznościach lokalnych” – Weiden in 

der Oberpfalz, Bawaria, Niemcy, 20-22 listopada 2017r. 

Pięć transnarodowych seminariów FARNET w okresie programowania 2014-2020 

odbyło się w dniach 20-22 listopada 2017 r. W Weiden (Bawaria), Niemcy. Tematem 

wydarzenia było "Integracja akwakultury w społecznościach lokalnych". Seminarium 

to zostało zorganizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej przy wsparciu Bawarskiego 

Ministerstwa Rolnictwa i LGR Tirschenreuth. 

 

Seminarium miało na celu zwiększenie zdolności LGR do wspierania integracji 

akwakultury na ich terytorium, biorąc pod uwagę złożoność i różnorodność tego 

sektora, Pobudzanie wymiany i wzajemnego uczenia się między LGR 

zainteresowanymi wspieraniem lokalnego sektora akwakultury. Tematy seminariów 



zostały omówione podczas serii prezentacji, moderowanych dyskusji w grupach 

roboczych, Project i Knowledge Hubs oraz podczas wizyty terenowej.  

Wystąpienia ekspertów i ćwiczenie interaktywne na temat tego, jak LGR mogą 

pomóc producentom akwakultury w lepszej integracji na swoim obszarze, w tym na 

temat: 

 poszukiwania/tworzenia nowych alternatywnych form działalności – krótkie 

łańcuchy, rynki niszowe, akwakultura multitroficzna, różnicowanie działalności 

gospodarstw (np. turystyka)… 

 poszukiwania szerszego grona partnerów dla wspólnych działań, 

 poprawy wizerunku i zwiększania widoczności akwakultury, 

 zapobiegania konfliktom, 

 uwzględniania potrzeb lokalnych interesariuszy w procesie decyzyjnym  

 

IX. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 

Chojnicach 

 

W 2017 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przeprowadził 15 

spotkań informacyjnych, w których udział wzięło 250 osób. Ponad to pracownicy LPI 

przeprowadzili 20 Mobilnych Punktów Informacyjnych, które odbywały się we 

wszystkich gminach objętych działaniem LPI. 

 

W ramach swojej działalności LPI brało udział w targach pracy i dniach 

przedsiębiorczości organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Chojnicach, 

Kościerzynie i Człuchowie. Specjaliści punktu uczestniczyli w roli prelegenta na 

spotkaniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Chojnicach, LGD Sandry Brdy, LGD Stolem oraz LGD Ziemi Człuchowskiej.  

 

  



X. Realizacja projektu: „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w 

partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach realizują wspólnie projekt 

„Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”. Celem projektu jest poprawa zdolności do 

zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy z obszaru woj. pomorskiego i 

wzmocnienie intensywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób na 

terenie województwa do 31 sierpnia 2018r. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie kierowane do osób pozostających 

bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących do 

wszystkich następujących grup: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

 

 

 

 

 

 Projekt realizowany jest od IX 2016. 

 Aktualnie zakończono rekrutację do projektu. 

 Łączna liczba uczestników projektu to 144 osoby. 

 Uczestnicy otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika 

pracy i psychologa dodatkowo uczestniczą w kursach zawodowych, 

stażach u pracodawców. 

 Projekty są realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Ekonomicznym w Bydgoszczy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Chojnicach 

Uczestnikami naboru są osoby, które brały udział w indywidualnie dobranych 

kursach i szkoleniach tj.: 

 wózki widłowe,  

 opiekunka osób starszych  

 tygodniowy kurs komputerowy,  



 kurs małej gastronomii,  

 kurs z zakresu administracji biurowej (kadry i place z obsługa programu 

Płatnik) 

 

XI. Realizacja projektu: „Profesjonaliści – program rozwoju 

kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES” 

Projektem objęte zostanie 340 osób pracujących z terenu powiatu chojnickiego, 

człuchowskiego, kościerskiego i bytowskiego. 

W ofercie: 

 Certyfikowane szkolenia językowe (angielski i niemiecki) 

 Kursy zawodowe (koparki, wózki itp.) 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z PTE Bydgoszcz 



 

XII. Realizacja projektu: „Aktywni obywatele = silne organizacje” 

W ramach projektu zrealizowano szereg działań na rzecz rozwoju organizacji 

pozarządowych m.in.: 

 wsparto finansowo 6 seminariów promocyjnych i 5 pikników organizacji 

pozarządowych 

 przeprowadzono cykl 15 artykułów promujących działalność organizacji 

pozarządowych 

 przeprowadzono szereg spotkań z lokalnymi organizacjami 

 

 


