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1. Wstęp 

Uzasadnienie do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zostało opracowane na 
podstawie art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 
z późn. zm.) i zawiera informacje o: 

1. Udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

2. Sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 
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2. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu 
strategii rozwoju województwa. Dnia 28 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa 
Pomorskiego przyjął uchwałę nr 51/V/19 w sprawie określenia zasad, trybu 
i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
(SRWP 2030) i tym samym rozpoczął proces opracowania dokumentu. SRWP 2030 
przyjęta została uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 376/XXXI/21 z dnia 
12 kwietnia 2021 r. SRWP 2030 pełni jednocześnie funkcję Strategii Polityki 
Społecznej, której obowiązek opracowania przez samorząd województwa wynika z 
art. 21 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. 

Strategia realizowana będzie poprzez regionalne programy strategiczne służące 
operacjonalizacji działań SWP w różnych obszarach tematycznych SRWP 2030. 
Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i wrażliwości społecznej (RPS) będzie realizował Strategię Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 w obszarze celu operacyjnego 1.3 Bezpieczeństwo zdrowotne 
oraz 2.2 wrażliwość społeczna.  

Dnia 3 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 
992/195/20 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej (RPS) i tym samym rozpoczął proces opracowania dokumentu. 

Dnia 21 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 
nr 45/217/21 w sprawie przyjęcia projektu RPS, który został poddany konsultacjom 
zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057) Konsultacje te trwały od 22 stycznia do 5 
marca 2021 r. Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i 
instytucji oraz przeprowadzono spotkania zdalne, w których uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Subregionalnych zespołów roboczych, uczelnie wyższe, eksperci 
zewnętrzni, organizacje pozarządowe, powiaty województwa pomorskiego oraz 
regionalne gremia. 

Uchwała nr 52/218/21 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie uzgodnienia 
z właściwymi organami stanowiska dotyczącego zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i wrażliwości społecznej została podjęta 26 stycznia 2021 r.  

Następnie 6 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 
nr 339/239/21 w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 



 5 

i wrażliwości społecznej. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 28 osób 
i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu.  

Wśród nich m.in.: uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, urzędy Miast, Rady 
Senioralne, Subregionalne zespoły robocze, organizacje pozarządowe, Regionalna 
Izba Gospodarcza Pomorza, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
Pomorska Sieć Leader. Przekazanych zostało łącznie ponad 390 uwag poprzez 
dedykowany formularz uczestnika konsultacji. Zorganizowano łącznie 5 spotkań 
konsultacyjnych, w formule zdalnej (on-line). Łączna liczba uczestników spotkań 
wyniosła 143 osoby.  

Uchwałą nr 453/249/21 Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 maja 2021 r. 
przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej po konsultacjach. Do tego projektu RPS 
została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko, którą Zarząd 
Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 516/255/21 z dnia 1 czerwca 2021r. 
W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko projektu RPS, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, odbyły się konsultacje społeczne projektu RPS wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko, które trwały od 2 do 22 czerwca 2021 r. 

Projekt RPS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został umieszczony na 
dedykowanej Strategii Województwa oraz Regionalnym Programom Strategicznym 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
[https://strategia2030.pomorskie.eu/] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
O możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko opublikowane zostało także ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym1 
oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie marszałkowskim. Informacja o projektowanych 
dokumentach została opublikowana także w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

W związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko projektu RPS uwagi i wnioski zgłosiły 4 podmioty. Zostały one 
rozpatrzone przy opracowywaniu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. 

Pełna dokumentacja dotycząca zgłoszonych w tym procesie uwag i wniosków, jak 
również sposobu i zakresu w jaki zostały rozpatrzone i uwzględnione dostępna jest 
w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
a także została dołączona w formie załącznika do niniejszego uzasadnienia 
(załącznik nr 1). Wszystkie te informacje dostępne będą również na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

                                                 
1 „Gazeta Wyborcza” z dnia 2-3 czerwca 2021 r. (ogłoszenia i reklamy). 
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3. Spis załączników 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 
z późn. zm.) 
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3. Spis załączników 
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