
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 312/339/14 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Uzasadnienia i Podsumowania dotyczących udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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SPIS TREŚCI: 

 Wstęp 3 

1. 
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 
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Załącznik 

1. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 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 (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. 
zm.) 
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Wstęp 

Uzasadnienie do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 311/339/14 z dnia 
27 marca 2014 r. 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 (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). 
Zawiera ono 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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1. 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 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie 
jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP)1. 
Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 są zdeterminowane m.in. 
zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS)2 w zakresie: rozwoju 
gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni 

Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska, (Ekoefektywne Pomorze), 
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), 
które, operacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk rozwojowych 
Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r. 

Projekt RPO WP 2014-2020 został opracowany także z uwzględnieniem: 

1) pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-20203,  

2) Umowy Partnerstwa 2014-20204 stanowiącej podstawę kształtowania polityki spójności w 
Polsce, 

3) krajowych i wspólnotowych dokumentów strategicznych, w szczególności Strategii EUROPA 
20205, 

4) sugestii Komisji Europejskiej (KE) zawartych w projekcie wzoru programu6, 

5) wyników konsultacji społecznych, które trwały w okresie od 1 października do 21 listopada 
2013 r.7, 

6) przeprowadzonej oceny ex-ante8, 
7) przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W początkowym etapie prac nad RPO WP 2014-2020 Zarząd Województwa Pomorskiego 
powołał Zespół Konsultacyjny ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr 357/236/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.). Do udziału w 
pracach Zespołu Konsultacyjnego zostali zaproszeni: 

a) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na zakres tematyczny RPO 
WP, w tym przedstawiciel ministra: 

– rozwoju regionalnego;  

– gospodarki;  

                                                 
1  Uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r. (uchwała nr 458/XXII/12). 
2  Uchwalone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w okresie 1-13 sierpnia 2013 r. (uchwały nr: 910/272/13, 912/272/13 zm. 1080/286/13, 

930/274/13, 931/274/13, 951/275/13 i 952/275/13 zm. 967/277/13). 
3  Chodzi tu o: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006; 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

4  Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. 
5  Komunikat KE nr KOM(2010) 2020 z dnia 03 marca 2010 r. 
6  Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (wersja z dnia 31.10.2013).  
7  Raport z konsultacji społecznych został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1410/311/13 z dniu 19 grudnia 2013 r.  
8  Raport końcowy dostępny jest pod adresem: www.strategia2020.pomorskie.eu/pl/rpowp_2014-2020/rpowp_2014_ocena_exante  
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– transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; 

– środowiska; 

– pracy i polityki społecznej; 

– nauki i szkolnictwa wyższego; 

– edukacji narodowej; 

– rolnictwa i rozwoju wsi; 

b) czterech przedstawicieli Subregionalnych Zespołów Roboczych (SZR) działających 
podczas prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – po 
jednym przedstawicielu każdego SZR; 

c) jeden przedstawiciel szkół wyższych działających na terenie województwa pomorskiego; 

d) jeden przedstawiciel organizacji przedsiębiorców; 

e) jeden przedstawiciel organizacji pracowników; 

f) jeden przedstawiciel Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; 

g) jeden przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku; 

h) jeden przedstawiciel Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

i) jeden przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

j) jeden przedstawiciel Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; 

k) jeden przedstawiciel Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013; 

l) jeden przedstawiciel organizacji działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i 
promowania równości szans; 

m) jeden przedstawiciel organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska. 

Zespół Konsultacyjny jest organem doradczo-opiniującym dla Zarządu Województwa 
Pomorskiego w przygotowaniu projektu RPO WP 2014-2020. Do zadań Zespołu 
Konsultacyjnego należy w szczególności: 

a) opiniowanie kolejnych projektów RPO WP 2014-2020;  

b) wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie rozwiązań w zakresie zagadnień 
horyzontalnych, finansowych, instytucjonalnych i innych dotyczących projektu RPO WP 
2014-2020; 

c) opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków z oceny ex-ante projektu RPO WP 2014-
2020oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP 2014-2020; 

18 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 396/240/13 w 
sprawie uzgodnienia z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Następnie wystąpił z 
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku o uzgodnienie zakresu prognozy. 
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27 września 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1116/288/13 przyjął projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i 
skierował go do konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie zapisów art. 6 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje te trwały od 1 
października do 21 listopada 2013 r. Raport z przebiegu tych konsultacji został przyjęty przez 
Zarząd Województwa Pomorskiego 19 grudnia 2013 r. uchwałą nr 1410/311/13. 

7 lutego 2014 r. uchwałą nr 107/325/14 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
uwzględniający wnioski z konsultacji społecznych i oceny ex-ante. Do tego projektu została 
opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, która została przyjęta uchwałą 
nr 162/329/14 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 20 lutego 2014 r.  

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w trybie 
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 zapewniona była od 24 lutego do 17 marca 2014 r. Projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  wraz z przygotowaną dla niego 
Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny był na dedykowanej Strategii stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
www.strategia2020.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko opublikowane zostało także 
ogłoszenie w prasie o zasięgu regionalnym9 oraz umieszczono je na dedykowanej SRWP stronie 
internetowej województwa pomorskiego, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie 
marszałkowskim. Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych i możliwości 
zgłaszania uwag do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 została rozesłana do prenumeratorów prowadzonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego internetowego Newslettera Biuletyn Unijny 8 
(163) 2014 UMWP. Informacja o projektowanych dokumentach została opublikowana także w 
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie. 

W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko w trybie 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, w dniu 7 marca br. odbyła się konferencja konsultacyjna 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkania 
zaprezentowano projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 wraz z opracowaną do projektu RPO WP 2014-2020 Prognozą oddziaływania 
na środowisko. W konferencji wzięło udział 27 osób, w tym przedstawiciele administracji 
rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz niezależni konsultanci. W 
dyskusji poruszone zostały m.in. takie tematy jak: czy w RPO WP 2014-2020 będę znaczone 
pieniądze na rozwój obszarów wiejskich oraz czy będzie zastosowane podejście RLKS, dlaczego 
w ramach programu nie będą wspierane farmy wiatrowe na morzu oraz czy firmy produkujące 
urządzenia na potrzeby budowy farm wiatrowych będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach 
RPO WP 2014-2020. 

Wszystkie zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przy opracowywaniu dokumentu projektu 
                                                 
9 Regionalny dodatek „Gazety Wyborczej” z dnia 24 lutego 2014 r. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 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 Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego 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. 

 


