UCHWAŁA NR 925/77/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe zadania pod nazwą „Warsztaty Świadomości
Onkologicznej”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
oraz § 5 ust. 3 pkt 5 Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, Uchwały Nr 38/III/18 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego
na 2019 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. Zleca się Polskiemu Towarzystwu Psychoonkologicznemu z siedzibą w Gdańsku realizację
zadania pod nazwą „Warsztaty Świadomości Onkologicznej” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu
Województwa Pomorskiego na rok 2019 w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zleconego zadania oraz udzielenia dotacji i jej rozliczenia
zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 512), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), oraz Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 796/67/19
z dnia 06 sierpnia 2019 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację w roku 2019 przez organizacje
pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”.
Wobec narastającej zachorowalności i umieralności mieszkańców Pomorza na choroby nowotworowe
konieczne są działania, które zmniejszą te niepokojące wskaźniki epidemiologiczne. Pomocne w tym
mogą być Warsztaty Świadomości Onkologicznej skierowane do pracowników pomorskich zakładów
pracy, a mające na celu zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka chorób nowotworowych, potrzebę
profilaktyki i także sposób radzenia sobie z chorobą.
Pożądane są również warsztaty skierowane do pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Mają one za
zadanie pomóc pacjentowi opanować stres i lęk związany z chorobą, cieszyć się życiem, ułatwić
komunikację z otoczeniem (personelem medycznym, bliskimi), akceptację efektów ubocznych
leczenia oraz ewentualny powrót do pracy po przebytej chorobie.
Pracownikom podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób nowotworowych dedykowane będą warsztaty, które poprawią komunikację
z pacjentem i obniżą poziom stresu podczas wykonywania pracy.
Działania te wpisują się w Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (cel szczegółowy
nr 1 – wysoki poziom kompetencji zdrowotnych ludności).
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe, w określonym na to czasie wpłynęła jedna oferta złożona
przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Ponadto, do Departamentu Zdrowia wpłynęła oferta
Fundacji Instytut Białowieski, w przypadku której nie zachowano terminu złożenia oferty w formie
papierowej. Zgodnie z punktem VII.1 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 796/67/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe
zadania pod nazwą „ Warsztaty Świadomości Onkologicznej” oraz powołania komisji konkursowej,
oferty na realizację zadania publicznego należało składać za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w
formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Punkt VII.3
przedmiotowego ogłoszenia stanowił m.in., że „(…) Oferta powinna być złożona zarówno w formie
elektronicznej i papierowej. Złożenie oferty tylko w jednej formie będzie traktowane jako brak złożenia
oferty!”
Oferta Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oceniona została pod względem formalnym
w ramach posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 29 sierpnia 2019 r. Oferent został wezwany do
uzupełnienia braków formalnych, co uczynił w dniu 03 września br. W dniu 04 września 2019 roku
oferta poddana została ocenie merytorycznej. Komisja Konkursowa dokonała oceny zgodnie
z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym.
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo
Psychoonkologiczne oraz przedstawiła Zarządowi Województwa Pomorskiego protokół z przebiegu
swojej pracy celem dokonania wyboru realizatora konkursu.

Środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na wyżej wymieniony cel zostaną wydatkowane
zgodnie z klasyfikacją budżetową:
W – DZ-02-RPS-AP
Dział: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział: 85195 - Pozostała działalność
§ : 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 20 000,00 zł

