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Załącznik nr 1 do Podsumowania Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej. 

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. 

Miejsce 
w dokumencie 

Str. Treść uwagi/rekomendacji 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

  

W przedstawionym dokumencie brakuje propozycji 
konkretnych rozwiązań. Przedstawione kierunki 
działań i wnioski z analizy są odpowiednie, natomiast 
brakuje przykładowych projektów, które będą stanowić 
odpowiedź na zapotrzebowania wynikające ze RPS. 
Już na jak najwcześniejszym etapie pod konsultacje 
należałoby poddawać koncepty, projekty i konkretne 
rozwiązania. Im wcześniej tym większa szansa na ich 
realizacja i tym samym skuteczną realizację strategii. 

Dlatego w odpowiedzi na propozycje celów zawartych 
w poniższych punktach, 

„Cel operacyjny 1.3. BEZPIECZEŃSTWO 
ZDROWOTNE str. 84 

„Cel operacyjny 2.2. WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA” 
str. 92 

załączam propozycje projektu, który powinien zostać 
zrealizowany przy istotnym wsparciu samorządu przy 
pomocy środków z nowej perspektywy UE. 

Wariant 1. 
OŚRODEK REHABILITACJI POST-COVID’19 

Uwaga 
niezasadna 

Aktualne zapisy projektu RPS 
w zakresie Działania 1.3.1 
wskazują na realizację 
przedsięwzięć związanych 
m.in. z rozwojem usług w 
zakresie rehabilitacji 
medycznej. Ponadto RPS jest 
dokumentem kierunkowym, nie 
schodzi do poziomu 
szczegółowości, który 
uwzględniałby pojedyncze 
projekty / inwestycje. 

Na etapie realizacji działań 
zapisanych w RPS, pozyskanie 
środków na sfinansowanie 
różnych przedsięwzięć i 
inwestycji możliwe będzie z 
różnych dostępnych źródeł (np. 
środki UE, centralne). Do 
kompetencji przedsiębiorców i 
inwestorów należy 
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Miejsce 
w dokumencie 

Str. Treść uwagi/rekomendacji 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

I PROMOCJI ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
Wariant 2. 
ZESPÓŁ KLINIK REHABILITACJI POST-COVID’19 
Założenia programu inwestorskiego rewitalizacji 
XIX w. Zespołu Dworsko-Folwarczno-Parkowego 
w Rusocinie 

poszukiwanie źródeł 
finansowania realizacji 
projektów oraz aplikowanie o 
środki finansowe. 

Uwagi ogólne 280 

Treść projektu RPS w wielu miejscach została 
sformułowana w sposób bardzo ogólny. Ma to swoje 
zalety, bo pozwala w przyszłości przypisać do danych 
działań szeroki wachlarz różnych przedsięwzięć. 
Jednak z perspektywy strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, a także dla 
przeciętnego odbiorcy, odczytanie intencji autorów 
dokumentu może być utrudnione. Przykładowo 
trudności interpretacyjne może budzić demarkacja 
pomiędzy poszczególnymi Działaniami, zwłaszcza w 
Priorytecie 1.1. Odpowiedzialność za zdrowie (gdzie w 
obu działaniach mowa jest o profilaktyce chorób). 
Niekiedy ze względu na sposób sformułowania zapisu 
nie wiadomo, czy dana interwencja ma charakter 
miękki czy inwestycyjny (na przykład: „Tworzenie 
warunków do aktywizacji społecznej i włączenia 
społecznego każdej OzN oraz w każdym wieku 
poprzez uwzględnienie ich uczestnictwa w każdym 
aspekcie życia Pomorzan: zdrowiu, edukacji, 
mieszkalnictwie, mobilności i transporcie, organizacji 
czasu wolnego”). Ponadto zdefiniowania lub 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Pierwsze w Priorytecie 1.1 
Działanie 1.1.1 dotyczy 
szeroko rozumianej edukacji i 
promocji, drugie Działanie 
1.1.2 natomiast już 
podejmowanych interwencji w 
zakresie profilaktyki chorób. 

Definicja „osób nisko 
funkcjonujących” zostanie 
dopisana do słownika pojęć w 
projekcie RPS. 
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Miejsce 
w dokumencie 

Str. Treść uwagi/rekomendacji 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

rozwinięcia wymagają niektóre pojęcia, takie jak 
przykładowo „osoby nisko funkcjonujące”. 

Uwagi ogólne 281 

W świetle pandemii zauważalny jest w szpitalach 
problem codziennej opieki nad chorymi leżącymi i 
niepełnosprawnymi. Dotychczas zadania te 
spoczywały w dużej mierze na członkach rodziny 
(pomoc w czynnościach higienicznych i 
pielęgnacyjnych, wymiana ubrań, pomoc w 
spożywaniu posiłków), co jednak w sytuacji 
ograniczenia wejść do szpitali jest obecnie niemożliwe. 
Z kolei personel szpitalny z racji niedoborów 
kadrowych i obciążenia obowiązkami nie jest w stanie 
niekiedy sprostać wszystkim potrzebom w powyższym 
zakresie. Warto, by realizacja RPS sprzyjała 
rozwiązaniu tego problemu. 

Uwaga 
niezasadna 

Aktualne zapisy w projekcie 
RPS wskazują na realizację 
działań związanych z 
rozwojem wolontariatu. 
Działania te przyczynią się do 
wzmocnienia m.in. personelu 
Szpitali w codziennych 
obowiązkach związanych z 
opieką nad chorymi. 

Uwagi ogólne 281 

Ze względu na infrastrukturalny charakter projektu 
RPS warto uwypuklić w jego tekście potrzebę 
uwzględniania na etapie planowania inwestycji wpływu 
przyszłej eksploatacji obiektów na środowisko, w tym 
na klimat (przykładowo sposób zaopatrzenia obiektów 
w energię i emisje z tym związane). Ponadto projekt 
RPS powinien mieć na uwadze potrzebę budowania 
odporności obiektów, szczególnie mającej 
fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa 
publicznego infrastruktury zdrowotnej, na zmiany 
klimatu (zwłaszcza powodzie, nawałnice, ekstremalne 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Aktualne zapisy w projekcie 
RPS wskazują na realizację 
działań związanych z 
dostosowaniem zasobów 
ochrony zdrowia. Założeniem 
wszelkich inwestycji jest 
stosowanie nowoczesnych 
technologii dla materiałów 
budowalnych, prac 
budowlanych, technik 
produkcyjnych i urządzeń 
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Miejsce 
w dokumencie 

Str. Treść uwagi/rekomendacji 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

temperatury). medycznych, no co wskazuje 
dokumentacja projektowa. 
Ponadto w projekcie RPS 
znajdują się zapisy w zakresie 
budowania odporności na 
sytuacje kryzysowe w ochronie 
zdrowia. 

Propozycja wskazania 
proekologicznego charakteru 
inwestycji zostanie 
uwzględniona w opisie 
Priorytetu 1.3 (zakres 
tematyczny) i dodatkowo w 
preferencjach w kryteriach 
specyficznych preferencyjnych 
dla Działania 1.3.1. 

Uwagi szczegółowe 281 

Weryfikacji wymagają opisy w ukierunkowaniach 
terytorialnych niektórych Działań. W części z nich 
zdefiniowano je jako „obszary wskazane na podstawie 
zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych” lub „obszary 
ze zdiagnozowanym brakiem”, co nie ułatwia 
interpretacji i zrozumienia, jakie dokładnie obszary 
mieli na myśli autorzy dokumentu. 

Uwaga 
niezasadna 

Zapisy w projekcie RPS 
umożliwiają dostosowanie się 
potencjalnym realizatorom do 
aktualnych oraz późniejszych 
dokumentów programowych, 
analiz czy pozostałych 
dokumentów wskazujących 
obszary z potrzebami rozwoju 
bądź danej interwencji. Dla 
każdej interwencji mogą być to 
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Miejsce 
w dokumencie 

Str. Treść uwagi/rekomendacji 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

różne obszary. Uzasadnienie 
realizacji danego działania / 
interwencji wskazane będzie 
na etapie już samego projektu. 

Uwagi szczegółowe 281 

Warto uzupełnić zapisy projektu RPS o wskaźnik 
produktu dla Działania 2.3.1. Wsparcie organizacji 
pozarządowych. Dla tego Działania, jako jedynego w 
całym dokumencie, nie zaproponowano mierników 
stopnia jego realizacji. 

Uwaga 
uwzględniona 

Do Działania 2.3.1 opracowano 
brakujące wskaźniki produktu. 

 


