
 
UCHWAŁA NR 930/274/13 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 8 sierpnia 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, Uzasadnienia oraz Podsumowania do 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie 
dla Pomorzan 
Na podstawie art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8, art. 15 ust. 4 pkt 2 i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 ze zm1.) w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2 oraz 
art. 55 ust. 3 i 4 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze 
zm.)2, uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. Przyjmuje się Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się komunikat o podjęciu uchwały o przyjęciu Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 3. Do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie  ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
przyjętego niniejszą uchwałą przyjmuje się: 

1) Uzasadnienie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,  
2) Podsumowanie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Regionalny Program Strategiczny w zakresie  ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorza przyjęty 
niniejszą uchwałą wraz z Podsumowaniem do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, o którym mowa w § 3, przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 
3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, 
4) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku. 

§ 5. Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o charakterze 
regionalnym, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informacje o przyjęciu przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia 
Zdrowie dla Pomorzan oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz Uzasadnieniem i 
Podsumowaniem, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Zdrowia, który pełni funkcję 
Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2013 r. 
 
 

                                                           
1 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 
1237, z 2013 r. poz. 714. 
2 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz.340, Nr 84, poz. 700, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015, Nr 178, poz. 1060, 
z 2012 r. poz. 460, poz. 472, poz. 908, poz. 951, poz. 1529, z 2013 r. poz. 21, poz. 165. 



UZASADNIENIE 
Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan jest 
dokumentem realizującym Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), przyjętą 
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 w dniu 24 września 2012 r. Dokument 
operacjonalizuje cel operacyjny nr 2.4 nazwa Lepszy dostęp do usług zdrowotnych SRWP. 

Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań samorządu województwa, 
który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu w zakresie ochrony zdrowia do roku 2020. 
Zapisy RPS będą stanowić podstawę m.in. do ukierunkowania interwencji instrumentów finansowych 
pozostających do dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020. 
SRWP stanowiąca kluczowe zobowiązanie i wyznacznik planowanych działań Samorządu 
Województwa Pomorskiego w perspektywie lat 2014 - 2020 dokonała strategicznych wyborów w 
zakresie celów i kierunków działania, wskazując jako priorytety profilaktykę, diagnostykę, a także 
specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie chorób cywilizacyjnych rozumianych jako choroby 
nowotworowe, układu sercowo - naczyniowego, cukrzycę, choroby wieku starczego oraz choroby i 
zaburzenia psychiczne. RPS Zdrowie dla Pomorzan stanowi podstawowy obszar oczekiwanej 
aktywności, który w znacznej mierze pokrywa się z dotychczasowymi polami działania „Wieloletniego 
Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005 - 2013”. RPS Zdrowie dla Pomorzan będzie kontynuować i 
rozwijać te działania wieloletniego programu, które wpisują się w SRWP i już przyczyniły się do 
poprawy zdrowotności społeczeństwa naszego województwa 

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
poddany został konsultacjom społecznym, które trwały od 8 kwietnia do 7 czerwca br. Dokument 
został także poddany procesowi oceny ex-ante. 

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
został zaopiniowany pozytywnie pod kątem jego zgodności z SRWP przez Koordynatora Strategii i 
Zespół Sterujący Strategią. 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan jest zgodny z 
ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z Planem Zarządzania 
SRWP w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 214/225/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 
lutego 2013 r. 

Po przyjęciu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju zarząd województwa ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez zarząd Województwa uchwały o przyjęciu Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, 

2) adresie strony internetowej, na której zarząd województwa zamieści treść Programu, 

3) terminie, od którego Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan będzie stosowany. 

Zgodnie z 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu” 
organ opracowujący projekt dokumentu, dołącza do przyjętego dokumentu Uzasadnienie zawierające 
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. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu do przyjętego dokumentu załącza się 
pisemne Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 



rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; 

3) zgłoszone uwagi i wnioski; 

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

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu. 

Następnie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu Zarząd Województwa Pomorskiego 
przekazuje przyjęty Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorza) wraz z Podsumowaniem do Regionalnego Programu Strategiczny w zakresie ochrony 
zdrowia Zdrowie dla Pomorzan następującym organom: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, 

4) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacje o przyjęciu przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz Uzasadnieniem do Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan i Podsumowaniem do 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan zostaną 
podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o charakterze regionalnym, na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 


