UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego.

2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) przewidziano realizację zadań
o charakterze wojewódzkim określonych ustawami, a w szczególności w zakresie promocji
i ochrony zdrowia. W odniesieniu do ochrony zdrowia psychicznego i związanych z nią zadań
województwa, podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 138), która
w art. 1 ust. 1 stanowi „Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji
rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane”.
3.

4.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

Uzasadnienie merytoryczne:
Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane – tak stanowi art.1 ust.1 ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Obowiązująca ustawa obejmuje realizację
zadań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, w szczególności:
1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej
i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym;
3) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości , a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Zadania, o których mowa w pkt 1, realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016 - 2020, a zadania wymienione w pkt 2-3 poprzez działania określone
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
Jednym z zadań samorządu województwa w zakresie realizacji Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 jest powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia
Psychicznego koordynującego i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.
Do zadań zespołu należy przygotowanie, realizacja, koordynowanie oraz monitorowanie
Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.
Program docelowo będzie się skupiać na wyznaczaniu priorytetów w obszarze zdrowia
psychicznego w nadchodzących latach, w tym na prognozowaniu potrzeb zdrowotnych
w oparciu o analizę wskaźników oraz zasobów na obszarze województwa kujawskopomorskiego.
Zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 w skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz
systemu oświaty.
W celu powołania Zespołu zwrócono się z prośbą do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o wytypowanie przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w pracach Zespołu.
Do Zespołu powołani zostali również przedstawiciele instytucji działających w obszarze
zdrowia psychicznego, którzy mogą wnieść wkład merytoryczny nad przygotowaniem
Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.

Zasadnym jest zatem powołanie Zespołu dla opracowania wyżej wymienionego Programu,
korzystającego z wiedzy oraz doświadczeń powołanych ekspertów w obszarze zdrowia
psychicznego.
W latach 2011-2015 funkcjonował Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Psychicznego
powołany uchwałą Nr 50/943/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
03.08.2011 r.
Okres działania ww. Zespołu był zgodny z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
Psychicznego realizowany w latach 2011 – 2015. W związku z zakończeniem okresu
obowiązywania ww. Programu, Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Psychicznego przestał
funkcjonować.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń oraz
nie powoduje skutków finansowych dla budżetu województwa.

