
                                     UCHWAŁA Nr 876/356/18        
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 21 sierpnia 2018 roku 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki 
zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw 
pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” oraz powołania komisji 
konkursowej 
 
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1), oraz art. 9 pkt 1, art. 48 ust.1 i art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, 
z późn. zm.2) oraz Uchwały nr 875/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia w sprawie 
przyjęcia „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy 
ryzyka”, uchwala się co następuje: 

 
 
  § 1.1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację w roku 2018 programu polityki zdrowotnej pn.: 
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy 
ryzyka” 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (www.pomorskie.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
 § 2.1  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatorów 
programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw 
pneumokokom dla osób 65 +z grupy ryzyka” w następującym składzie: 

1) Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,  

2) Agnieszka Stecz - Wiceprzewodnicząca – Starszy Specjalista Referatu 
Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 

3) Małgorzata Kowalewska – członek - Starszy Specjalista Referatu Polityki 
Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 

4) Barbara Śliwińska - członek – Główny Specjalista Referatu Polityki Zdrowotnej 
w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

2. Regulamin komisji konkursowej stanowi załącznik do ogłoszenia konkursu. 
 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1200, poz. 2110, poz. 2217, 
poz. 1321, poz. 1428, poz. 2434, Dz. U. z 2018 r., poz. 138, poz. 107, poz. 650, poz. 697, poz. 730, poz. 771, poz. 912, poz. 932, 
poz. 1115, poz. 1128. 



 
UZASADNIENIE 

 
 

  Zgodnie z zapisami art. 48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) programy polityki 
zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki 
samorządu terytorialnego. W przypadku programów polityki zdrowotnej wyboru realizatora tego 
programu dokonuje się w drodze konkursu ofert (art. 48b ust. 1). W art. 48b ust. 2 cyt. ustawy precyzuje 
się, iż o przeprowadzeniu ww. konkursu ofert jednostka samorządu terytorialnego ogłasza  
w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego 
terminu składania ofert. Zgodnie z art. 48b ust. 3 w ogłoszeniu tym określa się  
w szczególności: przedmiot konkursu ofert, wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji 
programu polityki zdrowotnej oraz termin i miejsce składania ofert.  

 
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+  
z grupy ryzyka” będący przedmiotem konkursu ofert został przyjęty do realizacji uchwałą 
Nr 875/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.  
Program został opracowany w celu zapobiegania zachorowaniom na inwazyjną chorobę 
pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród 
populacji objętej Programem.  
Do najczęstszych chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki należą: zapalenie płuc  
z bakteriemią, sepsa i zapalenie opon mózgowo rdzeniowych (ZOMR), określane mianem inwazyjnej 
choroby pneumokokowej. Drobnoustrój ten odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne, z których 
najczęstsze to ostre zapalenie ucha środkowego, zatok, zaostrzenia w przewlekłej obturacyjnej 
chorobie płuc (POChP) oraz zapalenie spojówek. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich 
grupach wiekowych, ale szczególnie narażone są małe dzieci poniżej 2 r.ż. i osoby dorosłe powyżej 65 
r.ż. U dorosłych zakażenie najczęściej przebiega w postaci pneumokokowego zapalenia płuc, które 
nawet w 25% przypadków może się zakończyć zgonem. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), każdego roku na zakażenia wywołane przez pneumokoki umiera 1,6 mln osób. 
Leczenie tych zakażeń utrudnia narastająca oporność pneumokoków na antybiotyki. W grupie osób 
dorosłych zarówno zapadalność jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie 
wraz z wiekiem. Śmiertelność w grupie osób po 65 roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w 
grupie osób w wieku 35-49 lat. 
Do Programu zaproszone zostaną osoby w wieku powyżej 65 r.ż. zameldowane na terenie 
województwa pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom  
i znajdują się w grupie ryzyka. Grupa ryzyka została określona w Programie i oznacza grupę chorób: 
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47). 
 
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób 65+ z grupy ryzyka w województwie 
pomorskim finansowany będzie z budżetu Województwa Pomorskiego oraz budżetu samorządów 
terytorialnych, które wyraziły wolę jego realizacji i dofinansowania. Wolę udziału w realizacji Programu 
w 2018 r. zadeklarowało 13 powiatów/miast na prawach powiatu województwa pomorskiego, których 
zadaniem będzie pokrycie w 50% kosztów wykonanych szczepień przeciwko pneumokokom wśród 
osób 65+ będących mieszkańcami danego powiatu/miasta na prawach powiatu. W ramach Programu 
środki finansowe SWP zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania szczepień ochronnych 
(50% kosztów całkowitych) oraz szeroko rozumianej edukacji w tym: kampanii informacyjno-
edukacyjnej, promocji Programu, edukacji kadry medycznej. Szacuje się, iż w 2018 roku Programem 
zostanie objętych łącznie około 2 600 osób. Koszt realizacji zadań będących przedmiotem konkursu 
ofert szacowany jest łącznie na 859 380 zł. w tym z budżetu województwa 474 690 zł. 
 
Realizatorzy Programu wybrani w drodze konkursu ofert odpowiedzialni będą za wykonanie szczepień 
ochronnych osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki  
13-walentnej, w tym: przeprowadzenie lekarskich badań kwalifikacyjnych, wykonanie szczepień, 
prowadzenie rejestracji uczestników Programu oraz dokumentacji medycznej, sporządzanie 
sprawozdań z realizacji Programu, przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz edukacji kadry 
medycznej. 

 
 
 



 
 
 
W ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały określono wszelkie niezbędne dla 
wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, jak m.in.: rodzaj zadania, wysokość dotacji 
przeznaczonej na realizację zadania, zasady jej przyznawania, termin i warunki realizacji zadania, 
termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 
 
Konkurs zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wyboru realizatora zadania dokona 
Zarząd Województwa Pomorskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, powołanej 
specjalnie w tym celu. 
 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 
Środki finansowe w wysokości 474 690,00 zł na wyżej wymieniony cel zostaną zabezpieczone  
i wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
W – DZ-03-RPS-ZP  
Dział: 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdział: 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej 
§: 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 
474 690,00 zł. 

 
 


