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Załącznik nr 1 do Uzasadnienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego nr 312/339/14 z dnia 27 marca 2014 r. 

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.) 

Lp. Osoba / Podmiot Str. 

Uwaga lub zapis w 
projekcie  

 Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

do którego zgłaszane są 
uwagi 

Propozycja 
modyfikacji 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

1. 

Andrzej 
Zieleniewski 

Szpital 
Specjalistyczny im. 
F. Ceynowy Sp. z 
o.o. 

73 

1) uporządkowania i rozwoju 
oddziałów kardiologicznych, 
neurologicznych, 
onkologicznych, 
pneumonologicznych, 
diabetologicznych, 
2) poprawy dostępności do 
oddziałów z deficytami łóżek, 
w tym oddziałów chorób 
wewnętrznych, ośrodków 
opieki geriatrycznej, ośrodków 
opieki długoterminowej, 
ośrodków 
rehabilitacji kardiologicznej, 
neurologicznej, 
pneumonologicznej 
3) restrukturyzacji lecznictwa 
psychiatrycznego, w tym 
utworzenia sieci centrów 
zdrowia 
psychicznego, 
4) utworzenia sieci 

1) uporządkowania i 
rozwoju oddziałów 
kardiologicznych, 
neurologicznych, 
onkologicznych, 
pneumonologicznych, 
diabetologicznych, 
2) poprawy dostępności 
do oddziałów z 
deficytami łóżek, w tym 
oddziałów chorób 
wewnętrznych, ośrodków 
opieki geriatrycznej, 
ośrodków opieki 
długoterminowej, 
ośrodków rehabilitacji 
kardiologicznej, 
neurologicznej, 
pneumonologicznej 
3) restrukturyzacji 
lecznictwa 
psychiatrycznego, w tym 

Dodanie pkt 5 dotyczącego 
rozbudowy bloków 
operacyjnych w planowanym 
zakresie wsparcia powinno 
stanowić jeden z priorytetów  
ukierunkowania interwencji.  
RPO WP na lata 2014-2020.  
Bloki operacyjne stanowią 
najważniejszą strukturę 
szpitali, a tym samym 
oddziałów, które są 
przedmiotem wsparcia  w 
zakresie ochrony zdrowia. 
W Regionalnym Programie 
Strategicznym  
 (zał. nr 1 do Uchwały nr 
930/274/13 Zarządu WP   z 
dn. 08.08.2013) w zakresie  
ochrony zdrowia  „Zdrowie 
dla Pomorzan”  określono 
w Działaniu 3.3.2  w zakresie 
interwencji (typy 

Niezasadna 

Zgodnie z zapisami UP oraz przyjętym 
podziałem interwencji pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny wsparcie w zakresie 
oddziałów współpracujących z 
ratownictwem medycznym (o charakterze 
ostrym) realizowane jest wyłącznie na 
poziomie krajowym w PO IŚ. 
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uwagi 
Uzasadnienie 

referencyjnych placówek w 
zakresie oddziałów chirurgii 
urazowo 
- ortopedycznej 

utworzenia sieci centrów 
zdrowia psychicznego, 
4) utworzenia sieci 
referencyjnych placówek 
w zakresie oddziałów 
chirurgii urazowo 
- ortopedycznej 

5) rozbudowy bloków 

operacyjnych w 

szpitalach    o 

charakterze „ostrym”. 

 

przedsięwzięć)  
 w pkt. 3 Działania - 
Uporządkowanie bazy 
oddziałów współpracujących 
z ratownictwem medycznym, 
że wsparcie zostanie 
skierowanie m.in. na: 
- rozbudowę bloków 
operacyjnych w szpitalach o 
charakterze „ostrym”. 
W Regionalnym Programie 
Operacyjnym dla WP na 
lata 2014-2020  
(projekt uwzględniający 
wnioski z konsultacji 
społecznych i oceny ex-ante) 
z dnia 07.02.2014 
 w Osi Priorytetowej 7. 
Zdrowie w Priorytecie 
Inwestycyjnym 9.1 w 
Planowanym zakresie 
wsparcia znajdują się 4 
punkty określające główne 
kierunki interwencji  w 
regionalnej bazie szpitalnej. 
Brak jest punktu dotyczącego 
wsparcia (dofinansowania) 
bloków operacyjnych.         
W bazie szpitalnej Bloki 
Operacyjne stanowią 
najważniejszą i najbardziej 
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Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 

do którego zgłaszane są 
uwagi 

Propozycja 
modyfikacji 

Uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

skomplikowaną jednostkę 
medyczną. Nie można mówić 
o nowoczesnej bazie 
szpitalnej bez nowoczesnych 
bloków operacyjnych. W 
innych województwach w 
Regionalnych Programach 
Operacyjnych na lata 2007 -
2013 takie działania tzn. 
budowa bloków 
operacyjnych zostały wpisane 
w Programy Regionalne  i 
skutecznie przeprowadzone 
(np. nowy blok operacyjny w 
Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym  w Elblągu) 
W RPO Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020 powinien być dodany 
pkt. 5 interwencji (w 
brzmieniu podanym w 
działaniu 3.3.2 Regionalnego 
Programu strategicznego):   
rozbudowy bloków 
operacyjnych w szpitalach o 
charakterze „ostrym”. 

2. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

88/89 

W ramach PI przewiduje się 
realizację kolejowych 
przedsięwzięć strategicznych 
zdefiniowanych w RPS w 
zakresie transportu. 

W ramach PI przewiduje 
się realizację kolejowych 
przedsięwzięć 
strategicznych 
zdefiniowanych w RSRT 

1) Na stronie urzędu nie ma 
czegoś takiego jak RPS – czy 
to w ogóle istnieje? Czy nie 
chodzi o Regionalną Strategię 

Nieuwzględniona 

Ad. 1 
Obowiązujący Regionalny Program 
Strategiczny w zakresie transportu 
„Mobilne Pomorze” został przyjęty 
Uchwałą Zarządu Województwa 
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Wsparciem będą mogły być 
objęte także inne linie 
kolejowe, na których zgodnie z 
Planem zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego 
dla województwa pomorskiego 
odbywają się wojewódzkie 
przewozy pasażerskie. 

w zakresie transportu. 
Wsparciem będą mogły 
być objęte także inne 
linie kolejowe. 

Rozwoju Transportu? 

2) Należy dopuścić projekty 
spoza RSRT i Planu 
Transportowego 

Pomorskiego nr 951/275/13 w dniu 13 
sierpnia 2013 r. Natomiast Regionalna 
Strategia Rozwoju Transportu w 
Województwie Pomorskim na lata 2007-
2020 została uchylona Uchwałą Sejmiku 
Województwa Pomorskiego nr 
732/XXXIV/13 w dniu 28 października 
2013 r. 

Ad. 2 
Przedsięwzięcia strategiczne kolejowe, 
które będą realizowane w RPO WP 2014-
2020 zostały zdefiniowane w Regionalnym 
Programie Strategicznym w zakresie 
transportu. 

3. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

89 

Przedsięwzięcia polegać będą 
na budowie i modernizacji 
infrastruktury liniowej, 
punktowej (stacje i przystanki 
kolejowe) oraz towarzyszącej. 

Przedsięwzięcia polegać 
będą na budowie, 
przebudowie, rehabilitacji 
i modernizacji 
infrastruktury liniowej, 
punktowej (stacje i 
przystanki kolejowe) oraz 
towarzyszącej. 

Należy dopuścić oprócz 
budowy i pełnych 
modernizacji także inne 
zakresy, np. rehabilitację 
(rewitalizację) orz 
przebudowę (np. przesuwa-
nie przystanków w nowe 
lokalizacje). 

Nieuwzględniona 

Przedsięwzięcia strategiczne kolejowe, 
które będą realizowane w RPO WP 2014-
2020 zostały zdefiniowane w Regionalnym 
Programie Strategicznym w zakresie 
transportu, a zakres przedsięwzięć określą 
studia wykonalności. 

4. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

89 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych  km: 160 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych  km: 317 

 

Nieuwzględniona 

Przedsięwzięcia strategiczne kolejowe, 
które będą realizowane w RPO WP 2014-
2020 zostały zdefiniowane w Regionalnym 
Programie Strategicznym w zakresie 
transportu. 
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5. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

89 Wskaźniki produktu 

Dodać wskaźniki: 

2. Liczba 
zmodernizowanych, 
przebudowanych lub 
zbudowanych dworców i 
przystanków kolejowych 

3. Liczba zkupionych lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 

Brak wskaźników dla 
projektów punktowych i 
taborowych przewidzianych 
w priorytecie 

Nieuwzględniona 
Wskaźnik ma odnosić się do głównego 
zakresu wsparcia   

6. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

116 Plan finansowy programu 

Podać podział środków 
w ramach OP na 
poszczególne PI. 
Wielkość środków na PI 
7.4 i 7.2 powinny być 
równe 

Należy zapewnić podział 
środków na inwestycje 
kolejowe i drogowe w 
stosunku 50:50, zgodnie z 
polityką Komisji 
Europejskiej. 

Uwzględniona  

7. 
Krzysztof Rytel, 
Centrum 
Zrównoważonego 
Transportu 

 

Na priorytet inwestycyjny 7.4 
należy zapewnić łącznie środki 
umożliwiające realizację 
następujących projektów: 

1. Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 405 na odcinku granica z 
woj. zachodniopomorskim 
– Słupsk – Ustka (85 km) 

2. Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 207 na odcinku granica z 
woj. kujawsko-pomorskim-

  Nieuwzględniona 

Przedsięwzięcia strategiczne kolejowe, 
które będą realizowane w RPO WP 2014-
2020 zostały zdefiniowane w Regionalnym 
Programie Strategicznym w zakresie 
transportu. 
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uwagi 
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Malbork (27 km) 

3. Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 212 na odcinku Libusz-
Korzybie (72 km) 

4. Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 229 na odcinku Kartuzy-
Lębork (60 km) 

5. Rewitalizacja Żuławskiej 
Kolei Dojazdowej Malbork 
– Nowy Dwór Gdański – 
Sztutowo i Stegna – prawy 
brzeg Wisły (ok. 45 km) 

6. Budowa nowej linii 
kolejowej Władysławowo – 
Jastrzębia Góra – Karwia – 
Dębki (ok. 28 km) 

7. Zakup szynobusów dla 
nowych połączeń 
kolejowych 

8. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

Odnośnie przygotowywanego 
projektu RPO pragnę 
podkreślić znaczenie 
wyczerpującej diagnozy 
wyzwań, potrzeb i potencjałów 
w sektorze środowisko 
regionu, będącą niezbędnym 

  Niezasadna 

Wątki diagnostyczne, wyzwania oraz 
uzasadnienia realizacji poszczególnych 
priorytetów inwestycyjnych znajdują się 
Sekcji 1 programu. 
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właściwe zidentyfikowanie 
obszarów wymagających 
wsparcia. 
 

9. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

W kontekście działań 
przewidzianych w PI 6.4 
„Ochrona  i przywrócenie 
bioróżnorodności, ochrona  
i rekultywacja gleby oraz 
promowanie systemów 
ochrony ekosystemów, w tym 
NATURA 2000 oraz zielonej 
infrastruktury” duże znaczenie 
dla efektywności 
podejmowanych interwencji 
będą miały odpowiednio 
dopasowane wskaźniki 
rezultatu i produktu. Należy 
także podkreślić, że działania 
realizowane w ramach PI 6.4 
powinny zostać skierowane 
przede wszystkim na ochronę 
przyrody regionu w tym 
działania edukacyjno-
informacyjne, uzupełniającą 
rolę natomiast pełnić mogą 
działania nakierowane na 
wsparcie infrastruktury 
turystycznej.   

  Uwzględniona 

W RPO WP 2014-2020 będzie tak jak 
opisano w niniejszej uwadze. 
Zdecydowana większość interwencji 
zostanie skierowana ochronę i zwiększanie 
różnorodności biologicznej, ochronę 
przyrody i zieloną infrastrukturę. 
Działania nakierowane na wsparcie 
infrastruktury turystycznej, będą pełniły 
rolę uzupełniającą. 
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10. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

Działanie w zakresie 
rekultywacji terenów miejskich, 
monitoringu hałasu, pomiarów 
zanieczyszczeń są kluczowe dla 
polepszenia warunków 
środowiskowych miast, mając 
wpływ na zdrowie 
mieszkańców oraz wartość 
społeczno-gospodarczych 
obszarów miejskich. W 
związku z powyższym, 
proponuje się uwzględnienie 
PI 6.5 „działania mające na 
celu poprawę stanu środowiska 
miejskiego, w tym rekultywacja 
terenów zdegradowanych i 
redukcja zanieczyszczenia 
powietrza” w projekcie RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.  

  Nieuwzględniona 

Działania związane z polepszeniem 
warunków środowiskowych miast w 
zakresie rewitalizacji terenów 
zdegradowanych będą mogły być 
realizowane w Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, natomiast działania związane z 
redukcją zanieczyszczeń powietrza będą 
mogły być realizowane Osi Priorytetowej 
10 Energia. 

11. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

W kontekście adaptacji do 
zmian klimatu pragnę zwrócić 
uwagę, że działania związane z 
klimatem powinny mieć 
charakter horyzontalny 
i dotyczyć wszystkich sektorów 
ujętych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym. 
Podejście takie zostało zawarte 
w Strategicznym planie adaptacji 

  Niezasadna 

W Sekcji 11 Zasady horyzontalne 
zapisano, że w przedsięwzięciach 
realizowanych w ramach RPO WP 
uwzględniona będzie kwestia łagodzenia i 
adaptacji do zmian klimatu. 
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dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 
przyjętym przez Radę 
Ministrów  
29 października 2013 r. 
Jednocześnie warto pamiętać, 
że wynika to również z aktów 
prawnych KE dla polityki 
spójności  na lata 2014-2020, 
zgodnie z którymi kwestie 
adaptacji do zmian klimatu 
powinny zostać uwzględnione 
w przygotowanych 
programach operacyjnych 
(także w obszarach transportu 
oraz energetyki), jak również 
będą brane pod uwagę 
w procesie zatwierdzania 
dużych projektów 
infrastrukturalnych. 

12. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

Odnosząc się do kwestii 
planowanego w ramach RPO 
wsparcia inwestycji wodno-
ściekowych w aglomeracjach 2-
10 tys. RLM, pragnę zwrócić 
uwagę na konieczność podjęcia 
na poziomie regionalnym 
działań mających na celu 
stworzenie podstaw do 
finansowania projektów 

  Niezasadna 

RPO WP 2014-2020 koncentruje 
interwencję na aglomeracjach od 2 do 10 
tys. RLM niespełniających wymagań 
akcesyjnych.  

Aktualnie samorząd Województwa 
prowadzi także szereg działań związanych 
z aktualizacją i weryfikacją granic 
aglomeracji ściekowych. 
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efektywnych ekonomicznie i w 
największym stopniu 
przyczyniających się do 
realizacji wymogów Traktatu 
Akcesyjnego w zakresie 
dyrektywy 91/271/EWG w 
sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych. W tym 
kontekście, pragnę podkreślić 
konieczność niezwłocznej 
weryfikacji granic aglomeracji. 
Przeprowadzona przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej analiza danych na 
potrzeby przygotowania 
projektu IV Aktualizacji 
Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (IV AKPOŚK) 
wykazała, że w każdym 
województwie zachodzi 
potrzeba weryfikacji granic 
i obszarów aglomeracji oraz 
potrzeb inwestycyjnych. W 
celu usprawnienia procesu 
weryfikacji granic i obszaru 
aglomeracji KZGW opracował 
Wytyczne do tworzenia i zmiany 
aglomeracji oraz realizuje cykl 
spotkań z przedstawicielami 
samorządu lokalnego, 
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służących kompleksowemu  
przedstawieniu planowanych 
zmian prawnych i 
wynikających z nich 
konsekwencji dla wszystkich 
zaangażowanych stron. 
Właściwe określenie granic i 
obszaru aglomeracji ma 
zasadniczy wpływ na 
prawidłowe i uzasadnione 
wyposażanie gmin w systemy 
kanalizacyjne i oczyszczalnie 
ścieków i jest elementem 
niezbędnym do zapewnienia 
efektywnego systemu wsparcia 
finansowego.  

13. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

W celu efektywnego 
rozdysponowania środków 
unijnych w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi w PI 
6.2 Promowanie zrównoważonych 
gospodarczo i środowiskowo 
inwestycji w sektorze gospodarki 
odpadami, konieczne jest 
zweryfikowanie planów 
inwestycyjnych w Państwa 
województwie, a wymogi 
odnośnie do zintegrowanego, 
zgodnego z hierarchią 
postępowania z odpadami, 

  Niezasadna 

Projekty z zakresu gospodarki odpadami 
realizowane w ramach RPO WP 2014-
2020 będą musiały być zgodne i wynikać z 
zapisów Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Pomorskiego 
2018 oraz Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie energetyki i 
środowiska „Ekoefektywne Pomorze”, 
które uwzględniają hierarchię 
postępowania z odpadami. 
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systemu gospodarki odpadami 
muszą być egzekwowane w 
ramach inwestycji w RPO na 
lata 2014-2020. 

14. 

Joanna Książek-
Wieder 

Departament 
Funduszy 
Europejskich 
Ministerstwo 
Środowiska 

 

Mając na uwadze znaczenie 
dorobku i doświadczenia 
Wojewódzkiego Funduszy 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku w realizacji działań w 
sektorze środowiska na terenie 
państwa regionu, proponuje się 
jego uwzględnienie przy 
planowaniu systemu 
instytucjonalnego RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 w roli instytucji 
odpowiedzialnej za wdrażanie 
działań w sektorze środowisko. 
Pragnę zwrócić uwagę, że 
podobne stanowisko zostało 
zaprezentowane  
w piśmie z dnia 2 stycznia 
2014 r. (znak DPI-I-804-66-
BBe/13) skierowanym przez 
panią Wicepremier Elżbietę 
Bieńkowską do pana 
Mieczysława Struka Marszałka 
Województwa Pomorskiego.  

 

  Nieuwzględniona 

RPO WP 2014-2020 nie będzie wskazywał 
w systemie instytucjonalnym Instytucji 
Pośredniczących. IŻ RPO WP w terminie 
późniejszym wskaże Osie Priorytetowe, w 
których realizację przewiduje się 
zaangażowanie Instytucji Pośredniczących. 
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15. 

Krystian 
Piechowiak 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

101-
103 

W opisie Osi Priorytetowej 11 
„Środowisko” dla Priorytetu 
Inwestycyjnego 5.2: Wspieranie 
inwestycji ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększaniu 
odporności na klęski i katastrofy i 
rozwijaniu systemów zarządzania 
klęskami i katastrofami  
wskazano, że wspierane będą 
przedsięwzięcia przyczyniające 
się do zwiększania retencji 
wody i minimalizacji skutków 
ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych takich jak 
nawalne deszcze czy susza, a 
wsparcie zostanie 
ukierunkowane m.in. na 
„budowę lub przebudowę 
zbiorników retencyjnych”. 

Należy jednak podkreślić, że 
wszelkie inwestycje związane 
ze sztuczną retencją 
zbiornikową, jeżeli są 
przewidziane do realizacji w 
ramach ogólnego kierunku 
RPO dotyczącego zwiększania 
retencji i minimalizacji 
skutków ekstremalnych zjawisk 
klimatycznych, należy 

  
Przyjęta do 
wiadomości 

Wszystkie projekty, które otrzymają 
wsparcie z RPO WP 2014-2020 będą 
realizowane w zgodzie z przepisami 
prawa. 
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rozpatrywać w kontekście 
zgodności z Ramową 
Dyrektywą Wodnę, co oznacza 
realizację tylko tych inwestycji, 
które spełniają wymagania art. 
38 ustawy Prawo wodne, a w 
szczególności art. 38 b÷k. 

 

 

 


