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Termin 
 

 
26 kwietnia – 24 maja 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 15 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym. 
Do UMT wpłynęło jedno oficjalne pismo 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
 

 

Polityka zdrowotna jest elementem polityki społecznej. Skupia się 
na planach oraz działaniach, które podejmowane są w celu 
zapewnienia najlepszej ochrony zdrowia ludności i są dostosowane 
do potrzeb opieki zdrowotnej. 

 W praktyce polityka zdrowotna polega  na: 

1)  określeniu priorytetów dla danej społeczności, 

2) wyborze właściwych celów oraz grup objętych działaniem, 

3) podejmowaniu działań, których zadaniem jest niwelowanie 
nierówności społecznych w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej. 

W Polsce prowadzenie polityki zdrowotnej leży w zakresie 
obowiązków Ministerstwa Zdrowia. Poszczególne zadania polityki są 
realizowane na wszystkich szczeblach administracji państwowej i w 
jednostkach samorządu terytorialnego: województwa, powiatu i 
gminy. 

Miasto Toruń realizuje zadania służące ochronie zdrowia. Jednakże 
samorząd miasta ma tylko częściowy wpływ na zakres finansowania 
ochrony zdrowia w mieście. Dlatego tak ważnym narzędziem 
regulacji w tej sferze jest właśnie Polityka Zdrowotna. 

Głównymi powodami opracowania konsultowanego dokumentu dla 
naszego miasta są: 

• usprawnienie działań dotyczących ochrony zdrowia, 
• realizacja celów wynikających z Narodowego Programu 

Zdrowia. 
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 Przygotowanie Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia zostało 
poprzedzone przeprowadzeniem Diagnozy, w której przedstawiono 
stan i stopień zaspokojenia istotnych potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców. 

W pierwszym etapie konsultacji społecznych mieszkańcy wypełniali 
ankietę na temat ochrony zdrowia w Toruniu. Jej wyniki zostały 
przeanalizowane i uwzględnione w koncepcji Polityki Zdrowotnej dla 
Miasta Torunia na lata 2019-2025.. 

W ramach drugiego etapu konsultacji przedstawiliśmy wstępne 
założenia opracowywanego dokumentu oraz zbieraliśmy uwagi do 
projektu koncepcji Polityki Zdrowotnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü zaproszenia wysłane do podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą na terenie Torunia 
 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 26 kwietnia2019r. - początek konsultacji społecznych 
- 26 kwietnia – 24 maja 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 8 maja 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 24 maja 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
8 maja 2019 r. o godz. 17.00 w CKK Jordanki odbyło się otwarte 
spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące Polityki 
Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019 – 2025. Wzięło w nim 
udział ok. 15 osób, głównie przedstawiciele podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na terenie Torunia. 
 
Na początku spotkania Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej UMT omówiła pokrótce podstawowe zagadnienia 
zawarte w Polityce Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019 - 
20125. W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość 
zadawania pytań oraz wnoszenia uwag do dokumentu.  Zagadnienia 
podejmowane przez uczestników spotkania dotyczyły: 
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• założeń formalno-prawnych Polityki Zdrowotnej dla Miasta 
Torunia,  

• obszarów tematycznych, które dokument powinien 
zawierać, 

• przekładalności zapisów zawartych w polityce na realne 
działania w obszarze zdrowia. 

 
Pojawiła się jedna uwaga merytoryczna odnosząca się do zapisów 
zawartych w dokumencie. Dotyczyła ona obszaru 1: Potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa, Cele szczegółowe dla obszaru 1: Potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa, Podpunkt 1.4. Niwelowanie różnic w 
dostępie do usług zdrowotnych mieszkańców – zapis w ppkt 1.4 
jest nieprecyzyjny. Należałoby go rozwinąć i wyjaśnić, ponieważ 
kwestie równego dostępu do opieki zdrowotnej są gwarantowane 
przez regulacje konstytucyjne w prawie krajowym i w pewnym 
zakresie również wynikają z prawa Unii Europejskiej. 
Konsultacje internetowe 
Do 24 maja 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 

 
 

 

Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie: 400 zł. 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 
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I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. 
Obszar 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa, Cele szczegółowe dla obszaru 
1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa, Podpunkt 1.4. Niwelowanie różnic w 
dostępie do usług zdrowotnych mieszkańców – zapis w ppkt 1.4 jest 
nieprecyzyjny. Należałoby go rozwinąć i wyjaśnić, ponieważ kwestie 
równego dostępu do opieki zdrowotnej są gwarantowane przez regulacje 
konstytucyjne w prawie krajowym i w pewnym zakresie również wynikają 
z prawa Unii Europejskiej. 
 

Uwzględniono 

Zapis zostanie uzupełniony. 

2. 
Zajęcia dla dzieci z wadami postawy - Miasto dofinansowuje szkolenie 
nauczycieli w tej kwestii . Dobrze by było umieścić w zarządzeniu Prezydenta 
zasady  dla osób, które chciałyby taki kurs ukończyć 

 

Zostanie przeanalizowane 

Realizujemy już taki program. W momencie gdy pozyskujemy 
realizatora , musi on dysponować personelem , który jest w stanie 
prowadzić zajęcia  korekcyjne. W przypadku realizacji programów 
gminnych sprawdzamy kwalifikacje tych osób. Na pewno 
obserwowany jest brak odpowiedniej liczby pracowników z takim 
doświadczeniem –odzwierciedleniem tego stanu rzeczy są raporty. 
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje .  

 

3. Czy ten dokument będzie zawierać jakieś sugestie lub dodatkowe programy, 
które miasto zrealizuje w niedalekiej przyszłości ? 

 Odpowiedź 
Nie, ponieważ  jest to dokument, który ma wskazywać kierunki 
działań, określać ramy merytoryczne, społeczne, ekonomiczne 
i organizacyjne dla podejmowanych decyzji. Polityka zdrowotna  oraz  
planowane w niej kierunki działań  muszą być zgodne z innymi 
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dokumentami obowiązującymi w województwie oraz w kraju (np. 
mapą  potrzeb zdrowotnych). 

4.  
Czy Polityka Zdrowotna jest dokumentem ramowym?  Interesuje mnie 
następny etap tego programu oraz  kierunki w których będziecie podążać. 

Odpowiedź 
Tak jest to dokument ramowy, który opisuje, diagnozuje oraz 
wskazuje pewne kierunki  działania. 

Wskazaliśmy  5 celów, w oparciu o które tworzone będą programy 
szczegółowe, w tym np. nowy  program badania wzroku skierowany 
do małych dzieci .  

Abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku podążać musimy najpierw 
przygotować diagnozę. 

5. Czy leczenie niepłodności metodą In Vitro może być w jakikolwiek sposób 
realizowane przez miasto? 

W 2017 r. przeprowadzono badania na próbie 300 osób. Okazało się, że 
metodę tę  popiera 63 % mieszkańców Torunia. 

Odpowiedź 
Jeśli chodzi o dokument to posługujemy się  danymi , które są 
ogólnodostępne. Ponieważ mamy  ograniczony dostęp do środków 
finansowych,  swoje działania  ukierunkowujemy w pierwszej 
kolejności na te problemy zdrowotne , które są najistotniejsze z 
punktu widzenia zdrowia publicznego, a więc skierowane do jak 
największej  grupy mieszkańców.  

 

6. 
W Polityce Zdrowotnej powinny znaleźć się informacje na temat faktycznych 
problemów zdrowotnych mieszkańców Torunia oraz prognoza dotycząca 
stanu zdrowia na najbliższe 10 lat. 

Obecnie  mamy wzrost zachorowań na choroby układu krążenia , raka piersi 
(noszenie źle dobranych biustonoszy w młodości,  powoduje ucisk na węzły 
chłonne, a co za tym idzie wywołuje raka piersi) , raka jąder. Mamy również 

Realizowane 

Istnieje dokument, który zbiera dane na temat zachorowań na 
poszczególne choroby, z podziałem na powiaty oraz gminy. 
Każdy program jest przygotowany w oparciu o odpowiednie 
dokumenty. Nadzór jest zaostrzony, bo każdy program, który zyska 
pozytywną ocenę, podlega opiniowaniu przez  Wojewodę. Samorząd 
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problemy z otyłością wśród młodzieży. Jeśli dysponujemy wiedzą nt. stanu 
zdrowia mieszkańców Torunia za 5 – 10 lat, to możemy sugerować kierunki 
działań i dobierać odpowiednie programy zdrowotne oraz profilaktyczne. 

jako właściciel szpitali  jest bardzo  ograniczany polityką państwa. Jeśli 
nie zmienią się priorytety, to nic się nie zmieni.  

Polityka Zdrowotna ma wskazać najistotniejsze kierunki działań 
podejmowanych lokalnie – zidentyfikowanych w oparciu o sytuację 
epidemiologiczną.   

 

7. Proponuję kwartalne spotkania, aby dotrzeć do trudnych środowisk i 
zachęcać do udziału. Chciałbym, aby rady okręgów i rady seniorów 
współpracowały z dyrektorami wydziałów i opracowały strategię 
odpowiedniego przekazywania sobie wyników badań. Musi być współpraca 
w tym zakresie. Należy rozszerzyć również profilaktykę u osób starszych.  

Uwaga nie dotyczy Polityki Zdrowotnej 

Z tych badań, które robiliśmy dotychczas wynika, że mieszkańcy 
korzystają coraz częściej z Internetu i informacje, które docierają do 
nich pochodzą właśnie z tego źródła. Potwierdzają to również wyniki 
ankiety dotyczącej stylu życia torunian. Większość programów 
finansowanych przez NFZ jest skierowanych do osób w wieku 
produkcyjnym, natomiast GMT wiele inicjatyw kieruje do seniorów np. 
program profilaktyki p/grypie, czy współfinansowane z samorządem 
województwa programy: szczepień  p/pneumokokom, zapobieganie 
upadkom.  

 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Prezentowana na spotkaniu polityka pomija podmioty lecznicze , dla których 
podmiotem tworzącym jest województwo kujawsko-pomorskie. 
Polityka miasta powinna być ukierunkowana na realizację potrzeb 
zdrowotnych każdego mieszkańca. 
Działania w zakresie unowocześnienia, w tym doposażenia w wysokiej 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostka samorządu 
terytorialnego może przekazać środki publiczne podmiotom 
wykonującym działalność leczniczą z przeznaczeniem na remonty bądź 
zakup sprzętu wyłącznie samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem tworzącym (art. 115 
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jakości sprzęt medyczny oraz inne działania inwestycyjne, obejmować 
powinny możliwość dofinansowania każdego publicznego podmiotu bez 
względu na rodzaj podmiotu tworzącego. 
Działania w zakresie promocji i profilaktyki  zdrowia, które służą 
mieszkańcom Torunia nie powinny być ograniczane tylko do podmiotów, dla 
których organem tworzącym jest Gmina Miasta Toruń. 
Badania ankietowe przeprowadzone wśród 411 osób nie daje podstaw do 
dobrego planowania działań.  

 

ust. 4 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
Dz.U.2018.poz. 2190).  
Konkursy ogłaszane przez Gminę Miasta Toruń na realizację 
programów polityki zdrowotnej ogłaszane są w trybie ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i skierowane do  
wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Konkursy 
mają charakter otwarty i nigdy nie zawierały obostrzeń dotyczących 
statusu prawnego podmiotów, które mogą składać oferty.  

Przeprowadzone w ramach konsultacji społecznych badanie 
ankietowe dotyczące ochrony zdrowia publikowane było na 
platformie internetowej, a informacja o badaniu rozpowszechniona 
została przez toruńskie media. Ponadto kilkaset ankiet w wersji 
papierowej zostało przekazanych do instytucji działających na terenie 
Torunia. Tak więc swoją opinię dot. problematyki zdrowia i 
działalności profilaktycznej mógł wypełnić każdy mieszkaniec naszego 
miasta. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne dotyczące Polityki Zdrowotnej dla Miasta 
Torunia na lata 2019 – 2025 odbywały się w terminie26 kwietnia – 
24 maja2019 r.  
W otwartym spotkaniu konsultacyjnym 8 maja 2019 r. uczestniczyło 
ok. 15 osób, głównie przedstawiciele podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą na terenie Torunia. 
 
Zagadnienia podejmowane przez uczestników spotkania dotyczyły: 

• założeń formalno-prawnych Polityki Zdrowotnej dla Miasta 
Torunia,  

• obszarów tematycznych, które dokument powinien 
zawierać, 

• przekładalności zapisów zawartych w polityce na realne 
działania w obszarze zdrowia. 

 
Jedna osoba przesłała swoje uwagi w oficjalnym piśmie 
skierowanym do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT. 
 
W ramach konsultacji wniesiono kilka uwag merytorycznych do 
dokumentu: 
1) należy rozwinąć i wyjaśnić nieprecyzyjny zapis zawarty w 
Podpunkcie 1.4. Niwelowanie różnic w dostępie do usług 
zdrowotnych mieszkańców  (obszar 1: Potrzeby zdrowotne 
społeczeństwa, Cele szczegółowe dla obszaru 1: Potrzeby 
zdrowotne społeczeństwa) 
2) w dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące także 
podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest 
województwo kujawsko-pomorskie, 
3) polityka miasta powinna być ukierunkowana na realizację potrzeb 
zdrowotnych każdego mieszkańca, 
4) działania w zakresie unowocześnienia, w tym doposażenia w 
wysokiej jakości sprzęt medyczny oraz inne działania inwestycyjne, 
obejmować powinny możliwość dofinansowania każdego 
publicznego podmiotu bez względu na rodzaj podmiotu tworzącego, 
5) działania w zakresie promocji i profilaktyki  zdrowia, które służą 
mieszkańcom Torunia nie powinny być ograniczane tylko do 
podmiotów, dla których organem tworzącym jest Gmina Miasta 
Toruń. 
 
Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały 
wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości wprowadzenia 
zmian w dokumencie Polityka Zdrowotna dla Miasta Torunia na 
lata 2019 – 2025. 
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Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,26  kwietnia 2019 r.  

 

Cały tekst: 

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 
2019 – 2025. Spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 8 maja 2019 roku. 

Polityka zdrowotna jest elementem polityki społecznej. Skupia się na planach oraz 
działaniach, które podejmowane są w celu zapewnienia najlepszej ochrony zdrowia ludności 
i są dostosowane do potrzeb opieki zdrowotnej. 

 W praktyce polega  ona na: 
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1)  określeniu priorytetów dla danej społeczności, 

2) wyborze właściwych celów oraz grup objętych działaniem, 

3) podejmowaniu działań, których zadaniem jest niwelowanie nierówności społecznych w 
dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej. 

W Polsce prowadzenie polityki zdrowotnej leży w zakresie obowiązków Ministerstwa 
Zdrowia. Poszczególne zadania są realizowane na wszystkich szczeblach administracji 
państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego: województwa, powiatu i gminy. 

Gmina Miasta Toruń realizuje zadania służące ochronie zdrowia. Jednakże samorząd ma 
tylko częściowy wpływ na zakres finansowania ochrony zdrowia w mieście. Dlatego tak 
ważnym narzędziem regulacji w tej sferze jest Polityka Zdrowotna. 

Głównymi powodami opracowania konsultowanego dokumentu dla Torunia są: 

• usprawnienie działań dotyczących ochrony zdrowia, 
• realizacja celów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia. 

Przygotowanie Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem Diagnozy, w której przedstawiono stan i stopień zaspokojenia istotnych 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców. 

W pierwszym etapie konsultacji społecznych mieszkańcy wypełniali ankietę na temat 
ochrony zdrowia w Toruniu. Jej wyniki zostały przeanalizowane i uwzględnione w 
koncepcjiPolityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019-2025. 

Teraz przedstawione zostaną wstępne założenia opracowywanego dokumentu. 

W ramach drugiego etapu konsultacji zbierane będą uwagi do projektu koncepcji Polityki 
Zdrowotnej. Wszystkie zgłoszone opinie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości 
uwzględnienia ich w Polityce Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019-2025. 

Do pobrania: 

• wyniki badania ankietowego 
• koncepca Polityki Zdrowotnej 

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę 8 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali 
konferencyjnej CKK Jordanki. 

Wszyscy, którzy nie mogą wziąć udziału w spotkaniu, mogą przesłać opinię na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. 

Uwagi zbierane są do 24 maja 2019 r. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 26 kwietnia 2019 r. 
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Informacja na portalu Twoje-Miasto.pl,26 kwietnia 2019 r. 
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Informacje zamieszczone  na  fanpage’u Konsultacje Społeczne Toruń prowadzonym przez Fundację 
Stabilo, 30kwietnia 2019 r. 

 

 

 

 

 


