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1. Wstęp 

Podsumowanie do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zgodnie z art. 55 ust. 3 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.) 
zawiera: 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych. 

2. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione: 

a) ustalenia zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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, 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu. 
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2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Planowanie rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo 
zostały przypisane samorządowi województwa. W tym celu opracowuje on strategię 
rozwoju województwa. Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej (RPS) jest dokumentem realizującym Strategię 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP) przyjętą 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.  

RPS realizował będzie Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
w obszarze celu operacyjnego 1.3 bezpieczeństwo zdrowotne oraz 2.2 wrażliwość 
społeczna. Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań 
samorządu województwa, który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu  
w zakresie ochrony zdrowia oraz polityki społecznej do roku 2030. Osiągnięciu celów 
operacyjnych SRWP mają służyć działania rozwojowe, które w sposób 
wyselekcjonowany i zhierarchizowany wskazane zostały w części projekcyjnej 
dokumentu.  

RPS zawiera kompleksową diagnozę zawierającą w szczególności następujące 
elementy:  

1. Wnioski z analizy sytuacji w obszarze ochrony zdrowia oraz polityki społecznej 
w tym aspekty demograficzne oraz społeczno-gospodarcze w kontekście 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

2. Uwarunkowania zewnętrzne oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Epidemiologia – zachorowalność, chorobowość i umieralność oraz profilaktyka 
chorób. 

4. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i włączenia 
społecznego. 

5. Dostęp do usług i infrastruktury społecznej, w tym zasoby pomocy społecznej. 

6. Problemy społeczne, osoby i grupy marginalizowane. 

7. Dostęp do świadczeń medycznych, jakość usług oraz zarządzanie informacją. 

8. Realizacja usług społecznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
ekonomii społecznej. 

9. Relacja pomiędzy systemem pomocy społecznej i systemem ochrony zdrowia. 

Na podstawie analizy diagnozy i wynikającej z niej analizy SWOT opracowano 
następujący podział na cele szczegółowe i priorytety programu. 
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Cel szczegółowy 1 Bezpieczeństwo 
zdrowotne 

Cel szczegółowy 2 Wrażliwość 
społeczna 

Priorytet 1.1 Odpowiedzialność za zdrowie Priorytet 2.1 Przyjazne usługi społeczne 

Priorytet 1.2 Pacjent bezpieczny w swoim 
środowisku 

Priorytet 2.2 Aktywna integracja 

Priorytet 1.3 Zasoby ochrony zdrowia 
Priorytet 2.3 Stabilny i profesjonalny 
sektor pozarządowy i ekonomii 
społecznej 

 

Za opracowanie dokumentu odpowiedzialni byli Kierownik RPS – Dyrektor 
Departamentu Zdrowia oraz Zastępca Kierownika Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej.  

W prace nad dokumentem zaangażowani byli pracownicy dwóch wiodących 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. DZ i ROPS 
oraz pracownicy innych departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych 
Samorządu Województwa Pomorskiego. 

Ponadto, dokument powstawał przy współpracy z ekspertami reprezentującymi 
środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji ochrony 
zdrowia jak i służb społecznych. 

Projekt RPS jest dokumentem o dość dużym stopniu ogólności i nie podlega tak 
dalece idącemu wariantowaniu. Zapisy projektu RPS stanowią rozwinięcie treści 
SRWP 2030 w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, 
w tym scenariuszy rozwoju województwa pomorskiego ujętych w tym dokumencie. 

Projekt RPS poddany analizie w Prognozie oddziaływania na środowisko jest 
dokumentem realizacyjnym SRWP 2030, określa zobowiązania Samorządu 
Województwa Pomorskiego i innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu RPS, identyfikuje także oczekiwania wobec władz centralnych. Ponadto 
określa ukierunkowania terytorialne interwencji, które w przewadze odnoszą się do 
całego województwa, niekiedy są uszczegóławiane, jednak nadal na dość wysokim 
poziomie ogólności. 

Realizacja RPS w ujęciu całościowym i długoterminowym będzie skutkować 
w przewadze oddziaływaniami pozytywnymi. Potencjalnie negatywny wpływ w skali 
lokalnej i regionalnej wiąże się z realizacją konkretnych inwestycji. Szczegółowe 
analizy przewidywanych oddziaływań konkretnych przedsięwzięć będą możliwe 
dopiero w kolejnej fazie przygotowania tych inwestycji lub innych podejmowanych 
działań. 
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Kryteria horyzontalne, stanowiące realizację zasad horyzontalnych SRWP 2030, 
mają na celu identyfikację inwestycji oddziałujących na region w określony, pożądany 
przez SWP sposób. Na ich podstawie wyodrębniane będą takie przedsięwzięcia, 
które w największym stopniu będą korzystnie oddziaływać na środowisko i ludzi, 
w tym służyć kształtowaniu odpowiedzialności za zdrowie, wspieraniu działań 
z zakresu wzmocnienia potencjału ochrony zdrowia, a także rozwojowi usług 
społecznych i ekonomii społecznej. 

Cele strategiczne, realizujące cel główny projektu RPS, pomimo ich ogólnego 
sformułowania, wydają się być optymalne dla zapewnienia poprawy jakości życia 
jego mieszkańców z równoczesnym poszanowaniem środowiska. Z przeprowadzonej 
analizy celów i problemów środowiska ustanowionych w dokumentach 
międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych, uspójnionych w Prognozie w grupy 
tematyczne wynika, że w większości przypadków nie ma bezpośrednich powiązań 
pomiędzy nimi i Działaniami zawartymi w projekcie RPS. 

Mając na względzie ogólny charakter zapisów projektu RPS oraz wyżej przytoczone 
argumenty, podczas opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko nie 
stwierdzono konieczności wskazywania kolejnych rozwiązań alternatywnych do 
rozwiązań zawartych w projekcie RPS. 
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3. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 
środowisko  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 
została opracowana w oparciu o art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 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. 

Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 26 stycznia 2021 r. uchwałą nr 
52/218/21przyjął stanowisko dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej. 

Stanowisko to zostało uzgodnione z: 

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-
WOO.411.1.2021.IBA.1 z 12 kwietnia 2021 r.  

2. Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, pismo nr 
ONS.9022.2.2.2021.MS z 12 lutego 2021 r. 

3. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, pismo nr INZ.8103.11.2021.AD z dnia 
4 marca 2021 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPS została sporządzona przez 
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego i została dnia 1 czerwca 2021 r. przyjęta 
przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 516/255/2. 

W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu RPS zawartych zostało 
5 propozycji zmian zapisów i uwag do projektu dokumentu, które zostały zebrane 
w Rozdziale 13 Rekomendacje do projektu RPS. 

Wszystkie propozycje i uwagi zostały przeanalizowane w aspekcie zasadności 
i możliwości ich uwzględnienia w RPS. Szczegółowy opis sposobu w jaki zostały 
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione w RPS propozycje i uwagi 
zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu RPS znajduje się 
w załączniku nr 1 do niniejszego podsumowania. 
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4. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 
57 i 58 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  

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 1 czerwca 2021 r. nr 516/255/21 
przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 
i przekazał ją wraz z projektem RPS przyjętym przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego uchwałą nr 453/249/21 z dnia 11 maja 2021 r. do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni. 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny projekt dokumentu  
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i wrażliwości społecznej zaopiniował bez uwag (pismo nr ONS.9022.3.9.2021.MG 
z dnia 2 lipca 2021 r.). Podobnie opinię pozytywną w zakresie ochrony środowiska 
projektu RPS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przekazał Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo nr RDOŚ-Gd-
WOO.410.22.2021.IBA.2 z dnia 09 lipca 2021 r.) oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni (pismo nr INZ.8103.11.2.2021.AD z dnia 19 lipca 2021 r.). 
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5. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski  

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 dnia 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 
i wrażliwości społecznej. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 28 osób 
i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu.  
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Wśród nich m.in.: uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, JST, lokalne i regionalne 
gremia doradcze, Subregionalne zespoły robocze, organizacje pozarządowe, 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, Pomorska Sieć Leader. Przekazanych zostało łącznie ponad 390 uwag. 
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 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 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. W 
ramach informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, opublikowane zostało ogłoszenie w prasie o zasięgu 
regionalnym  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 nr 2 do niniejszego podsumowania. 
Wszystkie te informacje dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
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6. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

Podstawowym aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę oddziaływania 
na środowisko w Polsce jest ustawa 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, która w Dziale VI określa 
zasady postępowania w sprawach transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 104 ww. ustawy w razie stwierdzenia możliwości znaczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub 
programów przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Tym samym podstawą do podjęcia oceny 
transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego 
oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z zamierzeń RPS. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) granica państwowa na morzu przebiega w odległości 
12 mil morskich od linii podstawowej, lub po zewnętrznej granicy red włączonych do 
morza terytorialnego. W związku z powyższym oddziaływania, które mogłyby 
wystąpić za granicą państwową zarówno na morzu jak i na lądzie1 można określić 
oddziaływaniami transgranicznymi. 

W ramach prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko przedstawiono 
uwarunkowania środowiskowe oraz analizę zapisów projektu RPS oraz określono 
prognozowany wpływ na środowisko określonych w tym dokumencie celów 
szczegółowych, priorytetów, działań i przedsięwzięć strategicznych. Nie 
zidentyfikowano prognozowanych oddziaływań, które potencjalnie mogłyby znacząco 
oddziaływać transgranicznie. 

Projekt RPS jest dokumentem o ogólnym charakterze, niewskazującym 
w zdecydowanej większości przypadków konkretnych lokalizacji, jak i szczegółowego 
harmonogramu wdrażania oraz realizacji priorytetów, wiele z nich ma charakter 
działań organizacyjnych, edukacyjnych i tym podobnych, potencjalne oddziaływania 
na środowisko mogą występować w wyniku realizacji działań o charakterze inwestycji 
lub innych przekształceń terenu. W związku z czym potencjalne oddziaływanie 
będzie się wiązać przede wszystkim z lokalizacją, zakresem, technologią, 
organizacją i harmonogramem prac, które zostaną określone w późniejszym czasie, 
w większości przypadków dopiero przy przygotowaniu poszczególnych inwestycji. 

Ochrona i ocena wpływu na środowisko, w tym identyfikacja potencjalnych 
oddziaływań transgranicznych realizowana jest na wczesnym etapie opracowywania 

                                                 
1 „Granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca 
terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. 
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dokumentów strategicznych, planów i programów, ponieważ przed przyjęciem 
dokumentów przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana 
jest ocena oddziaływania na środowisko, obligatoryjnie obejmująca identyfikację 
oddziaływań transgranicznych. Tym samym, stosowana jest zasada przezorności 
i jak najwcześniejszej identyfikacji oraz zapobiegania potencjalnym negatywnym 
oddziaływaniom transgranicznym. 

Na podstawie dostępnych informacji zawartych w dokumentach krajowych 
zidentyfikowano planowane inwestycje, jakie mogą być realizowane w województwie 
pomorskim lub częściowo na lądzie oraz na Morzu Bałtyckim, mogące powodować 
oddziaływania transgraniczne, wymieniono je w Prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu RPS wraz z informacją, w jakim trybie przeprowadzana jest lub 
będzie ocena transgraniczna. 

Przedsięwzięcia te nie wynikają jednak z przesądzeń projektu RPS, ale stanowią 
istotne uwarunkowanie zewnętrzne, które może mieć wpływ na sposób realizacji 
projektowanego dokumentu. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu na środowisko nie 
przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań transgranicznych w wyniku 
realizacji projektu RPS. Co więcej, projekt RPS będzie powodował pozytywne 
oddziaływania na środowisko, również w kontekście transgranicznym, poprzez trwały 
i zrównoważony rozwój w wymiarach środowiskowym, społecznym i gospodarczym. 
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7. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości 
przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji postanowień RPS, zgodnie z zapisami dokumentu, 
będzie prowadzony regularnie. Planowanie jest kontynuowanie działań dot. 
monitorowania dokumentu oraz dokonywanie oceny jej postępów wdrażania. 
Narzędziem monitoringu będzie Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji (PSME), 
którego podstawowym celem funkcjonowania jest efektywne wsparcie procesu 
decyzyjnego związanego z planowaniem rozwoju województwa, w tym z 
wykorzystaniem zasobów (głównie finansowych) kierowanych na realizację Strategii. 
Zakres działania PSME obejmuje przede wszystkim następujące zadania: 

− systemową obserwację działań prowadzonych na rzecz realizacji Strategii oraz 
ich efektów;  

− analizę zmian społecznych, gospodarczych oraz zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane 
z realizacją Strategii; 

− ocenę postępów realizacji RPS oraz powiązanych z nimi programów 
operacyjnych, a także ocenę osiągniętych dzięki nim efektów; 

− ocenę efektów realizowanych w regionie wspólnotowych, krajowych 
i regionalnych polityk publicznych; 

− formułowanie prognoz i scenariuszy rozwoju regionu. 

Podstawowymi narzędziami monitorowania realizacji RPS będą: 

− baza informacji i wskaźników określonych na poziomie celów szczegółowych, 
priorytetów oraz działań z roczną (co do zasady) częstotliwością pomiaru. Każdy 
wskaźnik oprócz wartości będzie zawierać metrykę obejmującą definicję, 
jednostkę pomiaru, częstotliwość pomiaru i źródło danych. W tym celu, będzie 
służyło narzędzie funkcjonujące już w ramach PSME – Baza wskaźników. Baza 
jest i będzie aktualizowana corocznie.  

− badania, ewaluacje, opracowania studialne, ekspertyzy, analizy, służące 
zaspokojeniu potrzeb informacyjnych związanych z monitorowaniem i ewaluacją 
RPS. Jeśli w wyniku badania sformułowano rekomendacje, ich wdrażanie 
podlega procedurze zarządzania rekomendacjami opisanej w Szczegółowej 
koncepcji działania PSME. 

Raporty z realizacji Programu będą sprawozdaniami sporządzanymi raz w roku. 
Przekazywane będą Koordynatorowi Strategii nie później niż przed końcem I połowy 
bieżącego roku, za rok poprzedni. Oprócz informacji obejmujących miniony rok, 
powinny odnosić się również do danych z poprzednich raportów tak, aby możliwa 
była ocena postępów realizacji Programu od początku jego realizacji. 
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W RPS zamieszczono oprócz wskaźników kontekstowych odwołujących się do 
SRWP 2030 także wskaźniki produktu i rezultatu (mierzące stopień osiągnięcia celów 
oraz pożądany kierunek zmian monitorowanych wielkości). Wskaźniki odnoszą się 
bezpośrednio do interwencji zapisanych w RPS – wskazują na bezpośrednie 
i pośrednie skutki środowiskowe zaplanowanych działań.  

W związku z finansowaniem Programu skorelowanym z funduszami UE 
w monitorowanie i ewaluację programu, oprócz departamentów wiodących 
i współpracujących, zaangażowane będą również departamenty wdrażające 
programy operacyjne obejmujące środki unijne, a także departament właściwy ds. 
finansów. 
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8. Spis załączników 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i rekomendacji zawartych w Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej.  

2. 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.). 



Załącznik nr 4 
do uchwały nr 758/271/21 
Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 lipca 2021 r. 

 

Podsumowanie do Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej 
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1. Wstęp 

Podsumowanie do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zgodnie z art. 55 ust. 3 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.) 
zawiera: 

1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych. 

2. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione: 

a) ustalenia zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 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, 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 

d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 

e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu. 
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2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Planowanie rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo 
zostały przypisane samorządowi województwa. W tym celu opracowuje on strategię 
rozwoju województwa. Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej (RPS) jest dokumentem realizującym Strategię 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP) przyjętą 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.  

RPS realizował będzie Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
w obszarze celu operacyjnego 1.3 bezpieczeństwo zdrowotne oraz 2.2 wrażliwość 
społeczna. Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań 
samorządu województwa, który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu  
w zakresie ochrony zdrowia oraz polityki społecznej do roku 2030. Osiągnięciu celów 
operacyjnych SRWP mają służyć działania rozwojowe, które w sposób 
wyselekcjonowany i zhierarchizowany wskazane zostały w części projekcyjnej 
dokumentu.  

RPS zawiera kompleksową diagnozę zawierającą w szczególności następujące 
elementy:  

1. Wnioski z analizy sytuacji w obszarze ochrony zdrowia oraz polityki społecznej 
w tym aspekty demograficzne oraz społeczno-gospodarcze w kontekście 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

2. Uwarunkowania zewnętrzne oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Epidemiologia – zachorowalność, chorobowość i umieralność oraz profilaktyka 
chorób. 

4. Deinstytucjonalizacja usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i włączenia 
społecznego. 

5. Dostęp do usług i infrastruktury społecznej, w tym zasoby pomocy społecznej. 

6. Problemy społeczne, osoby i grupy marginalizowane. 

7. Dostęp do świadczeń medycznych, jakość usług oraz zarządzanie informacją. 

8. Realizacja usług społecznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
ekonomii społecznej. 

9. Relacja pomiędzy systemem pomocy społecznej i systemem ochrony zdrowia. 

Na podstawie analizy diagnozy i wynikającej z niej analizy SWOT opracowano 
następujący podział na cele szczegółowe i priorytety programu. 
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Cel szczegółowy 1 Bezpieczeństwo 
zdrowotne 

Cel szczegółowy 2 Wrażliwość 
społeczna 

Priorytet 1.1 Odpowiedzialność za zdrowie Priorytet 2.1 Przyjazne usługi społeczne 

Priorytet 1.2 Pacjent bezpieczny w swoim 
środowisku 

Priorytet 2.2 Aktywna integracja 

Priorytet 1.3 Zasoby ochrony zdrowia 
Priorytet 2.3 Stabilny i profesjonalny 
sektor pozarządowy i ekonomii 
społecznej 

 

Za opracowanie dokumentu odpowiedzialni byli Kierownik RPS – Dyrektor 
Departamentu Zdrowia oraz Zastępca Kierownika Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej.  

W prace nad dokumentem zaangażowani byli pracownicy dwóch wiodących 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. DZ i ROPS 
oraz pracownicy innych departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych 
Samorządu Województwa Pomorskiego. 

Ponadto, dokument powstawał przy współpracy z ekspertami reprezentującymi 
środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji ochrony 
zdrowia jak i służb społecznych. 

Projekt RPS jest dokumentem o dość dużym stopniu ogólności i nie podlega tak 
dalece idącemu wariantowaniu. Zapisy projektu RPS stanowią rozwinięcie treści 
SRWP 2030 w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, 
w tym scenariuszy rozwoju województwa pomorskiego ujętych w tym dokumencie. 

Projekt RPS poddany analizie w Prognozie oddziaływania na środowisko jest 
dokumentem realizacyjnym SRWP 2030, określa zobowiązania Samorządu 
Województwa Pomorskiego i innych podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu RPS, identyfikuje także oczekiwania wobec władz centralnych. Ponadto 
określa ukierunkowania terytorialne interwencji, które w przewadze odnoszą się do 
całego województwa, niekiedy są uszczegóławiane, jednak nadal na dość wysokim 
poziomie ogólności. 

Realizacja RPS w ujęciu całościowym i długoterminowym będzie skutkować 
w przewadze oddziaływaniami pozytywnymi. Potencjalnie negatywny wpływ w skali 
lokalnej i regionalnej wiąże się z realizacją konkretnych inwestycji. Szczegółowe 
analizy przewidywanych oddziaływań konkretnych przedsięwzięć będą możliwe 
dopiero w kolejnej fazie przygotowania tych inwestycji lub innych podejmowanych 
działań. 
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Kryteria horyzontalne, stanowiące realizację zasad horyzontalnych SRWP 2030, 
mają na celu identyfikację inwestycji oddziałujących na region w określony, pożądany 
przez SWP sposób. Na ich podstawie wyodrębniane będą takie przedsięwzięcia, 
które w największym stopniu będą korzystnie oddziaływać na środowisko i ludzi, 
w tym służyć kształtowaniu odpowiedzialności za zdrowie, wspieraniu działań 
z zakresu wzmocnienia potencjału ochrony zdrowia, a także rozwojowi usług 
społecznych i ekonomii społecznej. 

Cele strategiczne, realizujące cel główny projektu RPS, pomimo ich ogólnego 
sformułowania, wydają się być optymalne dla zapewnienia poprawy jakości życia 
jego mieszkańców z równoczesnym poszanowaniem środowiska. Z przeprowadzonej 
analizy celów i problemów środowiska ustanowionych w dokumentach 
międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych, uspójnionych w Prognozie w grupy 
tematyczne wynika, że w większości przypadków nie ma bezpośrednich powiązań 
pomiędzy nimi i Działaniami zawartymi w projekcie RPS. 

Mając na względzie ogólny charakter zapisów projektu RPS oraz wyżej przytoczone 
argumenty, podczas opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko nie 
stwierdzono konieczności wskazywania kolejnych rozwiązań alternatywnych do 
rozwiązań zawartych w projekcie RPS. 
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3. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 
środowisko  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 
została opracowana w oparciu o art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 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. 

Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 26 stycznia 2021 r. uchwałą nr 
52/218/21przyjął stanowisko dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej. 

Stanowisko to zostało uzgodnione z: 

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-
WOO.411.1.2021.IBA.1 z 12 kwietnia 2021 r.  

2. Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, pismo nr 
ONS.9022.2.2.2021.MS z 12 lutego 2021 r. 

3. Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, pismo nr INZ.8103.11.2021.AD z dnia 
4 marca 2021 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPS została sporządzona przez 
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego i została dnia 1 czerwca 2021 r. przyjęta 
przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 516/255/2. 

W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu RPS zawartych zostało 
5 propozycji zmian zapisów i uwag do projektu dokumentu, które zostały zebrane 
w Rozdziale 13 Rekomendacje do projektu RPS. 

Wszystkie propozycje i uwagi zostały przeanalizowane w aspekcie zasadności 
i możliwości ich uwzględnienia w RPS. Szczegółowy opis sposobu w jaki zostały 
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione w RPS propozycje i uwagi 
zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu RPS znajduje się 
w załączniku nr 1 do niniejszego podsumowania. 
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4. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 
57 i 58 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  

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 1 czerwca 2021 r. nr 516/255/21 
przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 
i przekazał ją wraz z projektem RPS przyjętym przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego uchwałą nr 453/249/21 z dnia 11 maja 2021 r. do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni. 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny projekt dokumentu  
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
i wrażliwości społecznej zaopiniował bez uwag (pismo nr ONS.9022.3.9.2021.MG 
z dnia 2 lipca 2021 r.). Podobnie opinię pozytywną w zakresie ochrony środowiska 
projektu RPS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przekazał Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo nr RDOŚ-Gd-
WOO.410.22.2021.IBA.2 z dnia 09 lipca 2021 r.) oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni (pismo nr INZ.8103.11.2.2021.AD z dnia 19 lipca 2021 r.). 
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5. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski  

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 dnia 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 
i wrażliwości społecznej. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 28 osób 
i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu.  
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Wśród nich m.in.: uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, JST, lokalne i regionalne 
gremia doradcze, Subregionalne zespoły robocze, organizacje pozarządowe, 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, Pomorska Sieć Leader. Przekazanych zostało łącznie ponad 390 uwag. 
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 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 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. W 
ramach informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, opublikowane zostało ogłoszenie w prasie o zasięgu 
regionalnym  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 nr 2 do niniejszego podsumowania. 
Wszystkie te informacje dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
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6. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

Podstawowym aktem prawnym regulującym transgraniczną ocenę oddziaływania 
na środowisko w Polsce jest ustawa 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, która w Dziale VI określa 
zasady postępowania w sprawach transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 104 ww. ustawy w razie stwierdzenia możliwości znaczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub 
programów przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. Tym samym podstawą do podjęcia oceny 
transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego 
oddziaływania w wyniku realizacji któregokolwiek z zamierzeń RPS. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) granica państwowa na morzu przebiega w odległości 
12 mil morskich od linii podstawowej, lub po zewnętrznej granicy red włączonych do 
morza terytorialnego. W związku z powyższym oddziaływania, które mogłyby 
wystąpić za granicą państwową zarówno na morzu jak i na lądzie1 można określić 
oddziaływaniami transgranicznymi. 

W ramach prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko przedstawiono 
uwarunkowania środowiskowe oraz analizę zapisów projektu RPS oraz określono 
prognozowany wpływ na środowisko określonych w tym dokumencie celów 
szczegółowych, priorytetów, działań i przedsięwzięć strategicznych. Nie 
zidentyfikowano prognozowanych oddziaływań, które potencjalnie mogłyby znacząco 
oddziaływać transgranicznie. 

Projekt RPS jest dokumentem o ogólnym charakterze, niewskazującym 
w zdecydowanej większości przypadków konkretnych lokalizacji, jak i szczegółowego 
harmonogramu wdrażania oraz realizacji priorytetów, wiele z nich ma charakter 
działań organizacyjnych, edukacyjnych i tym podobnych, potencjalne oddziaływania 
na środowisko mogą występować w wyniku realizacji działań o charakterze inwestycji 
lub innych przekształceń terenu. W związku z czym potencjalne oddziaływanie 
będzie się wiązać przede wszystkim z lokalizacją, zakresem, technologią, 
organizacją i harmonogramem prac, które zostaną określone w późniejszym czasie, 
w większości przypadków dopiero przy przygotowaniu poszczególnych inwestycji. 

Ochrona i ocena wpływu na środowisko, w tym identyfikacja potencjalnych 
oddziaływań transgranicznych realizowana jest na wczesnym etapie opracowywania 

                                                 
1 „Granicą państwową”, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca 
terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. 
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dokumentów strategicznych, planów i programów, ponieważ przed przyjęciem 
dokumentów przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana 
jest ocena oddziaływania na środowisko, obligatoryjnie obejmująca identyfikację 
oddziaływań transgranicznych. Tym samym, stosowana jest zasada przezorności 
i jak najwcześniejszej identyfikacji oraz zapobiegania potencjalnym negatywnym 
oddziaływaniom transgranicznym. 

Na podstawie dostępnych informacji zawartych w dokumentach krajowych 
zidentyfikowano planowane inwestycje, jakie mogą być realizowane w województwie 
pomorskim lub częściowo na lądzie oraz na Morzu Bałtyckim, mogące powodować 
oddziaływania transgraniczne, wymieniono je w Prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu RPS wraz z informacją, w jakim trybie przeprowadzana jest lub 
będzie ocena transgraniczna. 

Przedsięwzięcia te nie wynikają jednak z przesądzeń projektu RPS, ale stanowią 
istotne uwarunkowanie zewnętrzne, które może mieć wpływ na sposób realizacji 
projektowanego dokumentu. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej oceny wpływu na środowisko nie 
przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań transgranicznych w wyniku 
realizacji projektu RPS. Co więcej, projekt RPS będzie powodował pozytywne 
oddziaływania na środowisko, również w kontekście transgranicznym, poprzez trwały 
i zrównoważony rozwój w wymiarach środowiskowym, społecznym i gospodarczym. 
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7. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości 
przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji postanowień RPS, zgodnie z zapisami dokumentu, 
będzie prowadzony regularnie. Planowanie jest kontynuowanie działań dot. 
monitorowania dokumentu oraz dokonywanie oceny jej postępów wdrażania. 
Narzędziem monitoringu będzie Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji (PSME), 
którego podstawowym celem funkcjonowania jest efektywne wsparcie procesu 
decyzyjnego związanego z planowaniem rozwoju województwa, w tym z 
wykorzystaniem zasobów (głównie finansowych) kierowanych na realizację Strategii. 
Zakres działania PSME obejmuje przede wszystkim następujące zadania: 

− systemową obserwację działań prowadzonych na rzecz realizacji Strategii oraz 
ich efektów;  

− analizę zmian społecznych, gospodarczych oraz zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane 
z realizacją Strategii; 

− ocenę postępów realizacji RPS oraz powiązanych z nimi programów 
operacyjnych, a także ocenę osiągniętych dzięki nim efektów; 

− ocenę efektów realizowanych w regionie wspólnotowych, krajowych 
i regionalnych polityk publicznych; 

− formułowanie prognoz i scenariuszy rozwoju regionu. 

Podstawowymi narzędziami monitorowania realizacji RPS będą: 

− baza informacji i wskaźników określonych na poziomie celów szczegółowych, 
priorytetów oraz działań z roczną (co do zasady) częstotliwością pomiaru. Każdy 
wskaźnik oprócz wartości będzie zawierać metrykę obejmującą definicję, 
jednostkę pomiaru, częstotliwość pomiaru i źródło danych. W tym celu, będzie 
służyło narzędzie funkcjonujące już w ramach PSME – Baza wskaźników. Baza 
jest i będzie aktualizowana corocznie.  

− badania, ewaluacje, opracowania studialne, ekspertyzy, analizy, służące 
zaspokojeniu potrzeb informacyjnych związanych z monitorowaniem i ewaluacją 
RPS. Jeśli w wyniku badania sformułowano rekomendacje, ich wdrażanie 
podlega procedurze zarządzania rekomendacjami opisanej w Szczegółowej 
koncepcji działania PSME. 

Raporty z realizacji Programu będą sprawozdaniami sporządzanymi raz w roku. 
Przekazywane będą Koordynatorowi Strategii nie później niż przed końcem I połowy 
bieżącego roku, za rok poprzedni. Oprócz informacji obejmujących miniony rok, 
powinny odnosić się również do danych z poprzednich raportów tak, aby możliwa 
była ocena postępów realizacji Programu od początku jego realizacji. 
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W RPS zamieszczono oprócz wskaźników kontekstowych odwołujących się do 
SRWP 2030 także wskaźniki produktu i rezultatu (mierzące stopień osiągnięcia celów 
oraz pożądany kierunek zmian monitorowanych wielkości). Wskaźniki odnoszą się 
bezpośrednio do interwencji zapisanych w RPS – wskazują na bezpośrednie 
i pośrednie skutki środowiskowe zaplanowanych działań.  

W związku z finansowaniem Programu skorelowanym z funduszami UE 
w monitorowanie i ewaluację programu, oprócz departamentów wiodących 
i współpracujących, zaangażowane będą również departamenty wdrażające 
programy operacyjne obejmujące środki unijne, a także departament właściwy ds. 
finansów. 
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8. Spis załączników 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i rekomendacji zawartych w Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej.  

2. 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.). 


