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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: ustalenia zawarte 

w prognozie oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów, o których 
mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu; zgłoszone uwagi i wnioski; wyniki 

postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone; propozycje dotyczące metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 
do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia 

Zdrowie dla Pomorzan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gdańsk, sierpień, 2013 r. 
 
SPIS TREŚCI: 
 
Wstęp  
1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alterna-

tywnych 
2. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione ustale-

nia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
3. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione opinie 

właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu 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.) 

4. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione zgło-
szone uwagi i wnioski 

5. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione wyniki 
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało prze-
prowadzone 

6. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione propo-
zycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu 

 
Załączniki/tabele: 
1. Sposób i zakres uwzględnienia rekomendacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowi-

sko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego dla ochrony zdrowia Zdrowie dla 
Pomorzan 

2. Sposób i zakres uwzględnienia opinii 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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz.1227 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSTĘP 
 

Podsumowanie do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie 
dla Pomorzan 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 oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiera: 
1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alterna-

tywnych. 
2. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki 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 (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. 
zm.), 

c) zgłoszone uwagi i wnioski, 
d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zo-

stało przeprowadzone, 
e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

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

alternatywnych 
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rozpatry-

wano możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, mając na uwadze cel i geograficzny zasięg 
ocenianego dokumentu, kierując się potrzebą jak najszerszego uwzględnienia kwestii prośrodowisko-
wych, możliwością uzyskania albo wzmocnienia pozytywnego oddziaływania na środowisko, a także 
jak najpełniejszej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone rozważania w zakresie 
rozwiązań alternatywnych miały wpływ na wybór ostatecznej wersji Programu. 

Poszukując wariantów alternatywnych, odstąpiono od ich wskazania na poziomie celów 
szczegółowych, którymi są 1. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców, 2. Bezpieczeń-
stwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia, 3. Wyrównany dostęp do usług 
zdrowotnych. Uznano bowiem, że cele szczegółowe, wynikające bezpośrednio z ustaleń Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w sposób optymalny służą osiągnięciu celu głównego 
Programu związanego z poprawą stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego. 
Opcjonalnych rozwiązań poszukiwano dalej, na poziomie przyjętych priorytetów i poszczególnych 
działań. Ostatecznie na tym poziomie szczegółowości zaproponowano alternatywne zapisy, modyfiku-
jące zakres interwencji albo zestaw kryteriów preferencyjnych. Wszystkie propozycje alternatywnych 
zapisów zostały przeanalizowane, a część z nich została uwzględniona w przyjętym dokumencie. 

W szczególności z związku z koniecznością ulepszenia pomorskiego systemu zdrowia po-
przez działania polegające na rozbudowie lub modernizacji istniejących obiektów albo budowie 
nowych budynków, określono, że przedsięwzięcia te będą realizowane w obrębie terenów o istniejącej 
funkcji ochrony zdrowia, przy wykorzystaniu terenów „zwolnionych” po rozebranych obiektach. Z punk-
tu widzenia ochrony zasobów środowiska naturalnego jest to rozwiązanie optymalne, w związku z tym 
nie ma potrzeby szukania alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych. Uzupełniono kryteria strategiczne 
o konieczność prowadzenia prac budowlano-remontowych z możliwie najmniejszą ingerencją w śro-
dowisko oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości terenów zielonych w bezpośrednim otoczeniu 
planowanych inwestycji 

Uwzględniono zaproponowane rozszerzenie zakresu działań monitoringowych i skorelowanie 
danych epidemiologicznych z danymi na temat stanu środowiska w zakresie interwencji (typach 
przedsięwzięć) działania 1.2.2 

Duży stopień ogólności ustaleń Programu co do rodzaju, charakterystyki i położenia przedsię-
wzięć, nie pozwolił na wskazanie rozwiązań alternatywnych, uwzględniających wpływ konkretnych 
przedsięwzięć na cel i przedmiot ochrony konkretnych obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. 

Wszystkie zaproponowane warianty alternatywne przedstawione zostały wśród sformułowanych w 
prognozie rekomendacji do projektu Programu. Zestawienie wszystkich rekomendacji wraz z informa-



cją o sposobie i zakresie ich uwzględnienia zawiera tabela 1 załączona do niniejszego podsumowa-
nia. 
 
2. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

W Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 
zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, zawarto 3 rekomendacje - propozycje zmian zapi-
sów w projekcie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie Zdrowie dla Pomorzan, które 
dotyczyły m.in.: 
• rozszerzenia Programu o elementy dotyczące problematyki zdrowia środowiskowego, w tym 

stworzenie systemu organizacyjnej i przestrzennej integracji danych o środowiskowych zagroże-
niach zdrowia, w celu umożliwienia oceny - jak zanieczyszczenia środowiska na danym 
obszarze przekładają się na zdrowie zamieszkałej tam ludności; 

• dodania priorytetu 2.5. Poprawa standardów w zakresie zarządzania środowiskowego w celu 
szczegółowym 2. Proponowane w ramach priorytetu działanie - Uzyskanie przez wszystkie szpi-
tale certyfikatu ISO 14001; 2005 i zintegrowanie go ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2008. (doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego); 

• uzupełnienia działania 3.2.1, 3.2.2. i 3.3.3 o zapisy dotyczące: prowadzenia prac budowlano-
remontowych z możliwie najmniejszą ingerencją w środowisko; potrzeby zapewnienia odpo-
wiedniej ilości terenów zielonych w bezpośrednim otoczeniu planowanych inwestycji. 

Wszystkie rekomendacje zostały przeanalizowane w aspekcie zasadności i możliwości ich uwzględ-
nienia w RPS ZdP. Szczegółowy opis sposobu w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione rekomendacje zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan znajdują 
się w załączniku nr 1 do niniejszego podsumowania. 
 
3. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki 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 (Dz. U. Nr 199 poz.1227 
z późn. zm.) 

 
Zgodnie z art. 54 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 śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego przesłał projekt 
RPS ZdP wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Gdańsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Projekt RPS ZdP wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag zaopiniowali: Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Słupsku (pismo nr OW-B5-074/34/13 z dnia 3.06.2013 r.) i Dyrektor Urzędu Mor-
skiego w Gdyni (pismo nr IOŚ-MS-780-86/13 z dnia 28.06.2013 r.). Natomiast opinię z uwagami 
przekazali: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo nr RDOŚ-WOO 410 26 2013 
MCZ.3. z dn. 19.06.2013 r.) oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismo nr SE-
NS-80.9022.490.179.2013.KM z dnia 20.06.2013 r.). 

Wszystkie zgłoszone uwagi właściwych organów zostały rozpatrzone w pracach nad RPS ZdP, a 
szczegółowy sposób i zakres ich uwzględnienia w Programie został przedstawiony w załączniku/tabeli 
2 do niniejszego podsumowania.  
 
 
4. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione 

zgłoszone uwagi i wnioski 



W trakcie konsultacji społecznych, prowadzonych w ramach procedury strategicznej oceny od-
działywania na środowisko do projektu RPS ZdP i Prognozy nie wpłynęły uwagi i wnioski. Nie 
wystąpiła zatem potrzeba ich rozpatrywania przy formułowaniu końcowej wersji dokumentu  RPS ZdP.  
Pełna dokumentacja dotycząca złożonych uwag i wniosków, jak również sposobu ich rozpatrzenia i 
uwzględnienia w dokumencie końcowym dostępna jest w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, a także została dołączona w formie załącznika/tabeli 2 do 
niniejszego podsumowania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwagach i wniosków do-
stępne będą również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
5.  Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione 

wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone 

Analiza oddziaływań środowiskowych związanych z realizacją celów i działań sformułowanych w 
projekcie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
nie wskazuje, by mogły one powodować, znaczące oddziaływania transgraniczne. Wszystkie prowa-
dzone działania ze względu na swój charakter będą dotyczyły wyłącznie obszaru województwa, a 
oddziaływania na środowisko będą miały przede wszystkim charakter lokalny. Z uwagi na powyższe 
procedura dotycząca transgranicznego oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona. 

6. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione 
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków reali-
zacji postanowień dokumentu 

 
Monitoring skutków realizacji postanowień ma być prowadzony regularnie, w ramach Pomorskiego 

Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME). Zgodnie ze „Szczegółową koncepcją działania PSME1” mo-
nitoring przewiduje wykorzystanie szeregu narzędzi służących do opracowania raportów z realizacji i 
raportów ewaluacyjnych Programu. 
Podstawowymi narzędziami monitorowania realizacji Programu będą: 
• baza informacji i wskaźników określonych na poziomie celu głównego, celów szczegółowych i 

priorytetów z roczną (co do zasady) częstotliwością pomiaru. Każdy wskaźnik oprócz wartości 
będzie zawierać metrykę obejmującą definicję, jednostkę pomiaru, częstotliwość pomiaru i źródło 
danych. 

• badania, ewaluacje, opracowania studialne, ekspertyzy, analizy, służące zaspokojeniu potrzeb in-
formacyjnych 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 poprzed-
ni. 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 re-
alizacji. 

Bardzo ważną rolę w procesie wdrażania Programu będą odgrywały badania ewaluacyjne, któ-
rych wyniki, wraz z ewentualnymi rekomendacjami, będą przedstawione w raportach z ewaluacji 
Programu. Będą one dotyczyć zarówno sprawności systemu wdrażania Programu, jak też wpływu je-
go realizacji na rozwój regionu i osiąganie celów SRWP.  

Raporty z realizacji Programu oraz raporty ewaluacyjne Programu, będą opiniowane przez Po-
morskie Forum Terytorialne, a następnie akceptowane przez ZWP, po rekomendacji ZSS. Analizy, 
opracowania, badania (w tym ewaluacyjne) oraz inne przedsięwzięcia wspierające monitorowanie i 
ocenę realizacji Programu, będą zgłaszane do planów działań PSME, ściśle powiązanych z budżetem 
województwa pomorskiego, a w przypadku działań wieloletnich 
również z Wieloletnią Prognozą Finansową. 

                                                 
1 Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 290/232/13 w dniu 21 marca 2013 r. 



W związku z finansowaniem Programu skorelowanym z funduszami UE w latach 2014+, w 
monitorowanie i ewaluację programu, oprócz departamentów wiodących i współpracujących, zaanga-
żowane będą również departamenty wdrażające programy operacyjne obejmujące środki unijne, a 
także departamenty właściwe ds. finansów i organizacji. 

W ramach Prognozy proponuje się rozszerzenie zakresu działań monitoringowych i skorelo-
wanie danych epidemiologicznych z danymi na temat stanu środowiska.  



Załącznik nr 1 do Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa 
Pomorskiego nr 930/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. 
 
Sposób i zakres uwzględnienia rekomendacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 
 

Lp. Działanie Rekomendacja Sposób i zakres uwzględnienia  Uzasadnienie odmowy 
uwzględnienia 

1 Działanie 1.1.3. Proponuje się 
− Opracować i wdrożyć system organizacyjnej i przestrzennej integra-

cji danych o środowiskowych zagrożeniach zdrowia 

− Wdrożyć system prognozowania potencjalnych zagrożeń oraz zapo-
biegania ich wystąpieniu 

Obie rekomendacje uwzględniono w Działaniu 
1.2.2. Regionalny System Monitorowania i 
Ewaluacji Programów Zdrowotnych 
w części Zakres interwencji (typy przedsię-
wzięć) 
Szczegółowy zakresu zbieranych danych o 
zagrożeniach zdrowia zostanie przesądzony 
na etapie planu realizacji działania.  

 

2 Działanie 1.3.1. − Rozbudować portal internetowy o zagadnienia związane ze zdro-
wiem środowiskowym 

 

Rekomendację uwzględniono w Działaniu 
1.2.2. Regionalny System Monitorowania i 
Ewaluacji Programów Zdrowotnych 
w części Zakres interwencji (typy przedsię-
wzięć) 

 

3 Działanie 2.1.1. W Celu szczegółowym 2. 
Dodanie priorytetu 2.5. Poprawa standardów w zakresie zarządzania 

środowiskowego. 
Proponowane działanie 

− Uzyskanie przez wszystkie szpitale certyfikatu ISO 14001; 2005 i 
zintegrowanie go ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jako-
ścią ISO 9001:2008. 

Rekomendacja uwzględniona w Działaniu 
2.2.2. Poprawa jakości usług zdrowotnych 
w części Strategiczne kryteria identyfikacji 
przedsięwzięć 

 



4 Działanie 3.2.1. 
Działanie 3.2.2. 
 

Uzupełnić działania 3.2.1, 3.2.2. i 3.3.3 o zapisy dotyczące: 
− Prowadzenia prac budowlano-remontowych z możliwie najmniej-

szą ingerencją w środowisko 

− Potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości terenów zielonych w 
bezpośrednim otoczeniu planowanych inwestycji 

Rekomendacje uwzględniono: 
w Działaniu 3.3.1. Utworzenie nowych poradni 
i innych struktur ambulatoryjnej opieki zdro-
wotnej w rejonach o niezadowalającej 
dostępności 
w Działaniu 3.3.2. Uporządkowanie, rozwój i 
dostosowanie do obowiązujących standardów 
regionalnej bazy szpitalnej  
 
w Działaniu 3.3.3. Tworzenie, rozbudowa i 
modernizacja zasobów ochrony zdrowia  
poprzez wprowadzenie Strategicznych kryte-
riów identyfikacji przedsięwzięć dotyczących: 
jakości przestrzeni i efektu środowiskowego. 

 

5 Działanie 3.3.3. Preferowane będą projekty, które uwzględnią:  

− prowadzenie prac budowlano-remontowych z możliwie najmniej-
szą ingerencją w środowisko 

− potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości terenów zielonych w 
bezpośrednim otoczeniu planowanych inwestycji 

− których działania będą zgodne z posiadanym certyfikatem ISO 
14001:2005 

− wynikające z konieczności dostosowania placówki do obowiązu-
jących przepisów prawa oraz wymogów płatnika w zakresie 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych w ra-
mach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

Rekomendację uwzględniono w Działaniu  
w Działaniu 3.3.2. Uporządkowanie, rozwój i 
dostosowanie do obowiązujących standardów 
regionalnej bazy szpitalnej  
poprzez wprowadzenie Strategicznych kryte-
riów identyfikacji przedsięwzięć dotyczących: 
jakości przestrzeni i efektu środowiskowego. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 2 do Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Po-
morskiego nr …. z dnia ….2013 r. 

Sposób i zakres uwzględnienia opinii właściwych organów o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) 

Lp. Nazwa organu Treść uwagi Sposób i zakres uwzględnie-
nia uwagi 

Uzasadnienie odmowy 
uwzględnienia 

Do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Regionalnego programu strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku 

Opinia pozytywna.  
W uzasadnieniu  zapisano: 
Z uwagi na przyczyny powstawania schorzeń cywilizacyjnych, w tym 
oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska i hałasu na człowieka, tu-
tejszy organ podziela rekomendacje autorów prognozy (…) 
proponujących: 
- „opracować i wdrożyć system organizacyjnej i przestrzennej inte-

gracji danych o środowiskowych zagrożeniach zdrowia, 
- wdrożyć system prognozowania potencjalnych zagrożeń oraz zapo-

biegania ich wystąpieniu, 
- rozbudować portal internetowy o zagadnienia związane ze zdro-

wiem środowiskowym”. 

Rekomendacje uwzględnio-
no w Działaniu 1.2.2. 
Regionalny System Monito-
rowania i Ewaluacji 
Programów Zdrowotnych 
w części Zakres interwencji 
(typy przedsięwzięć) 
Szczegółowy zakresu zbie-
ranych danych o 
zagrożeniach zdrowia zosta-
nie przesądzony na etapie 
planu realizacji działania.  

 

2. Pomorski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny 

Opinia pozytywna.  
W uzasadnieniu zapisano: 
Autorzy „Prognozy …” zaproponowali rozszerzenie RPS ZD o ele-
menty dotyczące problematyki zdrowia środowiskowego, w tym 
utworzenie systemu organizacyjnej i przestrzennej integracji danych 
o środowiskowych zagrożeniach zdrowia w celu umożliwienia oceny 
– jak zanieczyszczenie środowiska na danym obszarze przekładają 
się na zdrowie zamieszkałej tam ludności. Zaproponowano także, 
aby równocześnie z działaniami na rzecz doskonalenia jakości rze-
czywistej usług zdrowotnych miały mie4jsce również działania w 
zakresie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Do-
datkowe (ww.) propozycje uzupełnienia RPS Zd zostały zgłoszone 
przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w piśmie nr SE.Dyr.01073.15.2013.AO z dnia 06.06.2013, 
skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego. Województwa Pomor-
skiego w ramach konsultacji społecznych. 

Rekomendacje uwzględnio-
no w Działaniu 1.2.2. 
Regionalny System Monito-
rowania i Ewaluacji 
Programów Zdrowotnych 
w części Zakres interwencji 
(typy przedsięwzięć) 
Szczegółowy zakresu zbie-
ranych danych o 
zagrożeniach zdrowia zosta-
nie przesądzony na etapie 
planu realizacji działania.  
 

 



3. Urząd Morski w Słupsku Opinia pozytywna. Dokument został wykonany zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa w aspekcie ochrony środowiska Morskiego, 
w tym na obszary należące do europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000.  

  

4. Urząd Morski w Gdyni Bez uwag   

 


