
    UCHWAŁA NR 1218/382/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 20 listopada 2018 roku      
 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu 
polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia 
przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” 
 
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
), 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 2018 r., poz.1510 z późn. zm.
2
), 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” oraz Uchwały nr 1126/376/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
25 października 2018 r. 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” na terenie 
powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, puckiego oraz miasta Słupsk oraz 
powołania komisji konkursowej, uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, wybiera się oferty niżej 

wskazanych podmiotów na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. 
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla 
osób 65 + z grupy ryzyka”, zwanego dalej „Programem Polityki Zdrowotnej”: 

1. Paweł Maciejewski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANMED" – na 
terenie powiatu kwidzyńskiego, 

2. Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku  – na terenie powiatu 
bytowskiego, 

3. „T&M” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rychnowy Przylesie – na terenie 
powiatu człuchowskiego.  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych łącznie na realizację Programu 
Polityki Zdrowotnej z budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2018 w ramach 
przedmiotowego konkursu wynosi 55 763,08 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt trzy złote 08/100 groszy), przy czym poszczególni realizatorzy Programu 
Polityki Zdrowotnej, wyłonieni w drodze konkursu ofert otrzymają odpowiednio następujące 
kwoty:  

1. Paweł Maciejewski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANMED" – 
19 188,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 
00/100 groszy), 

2. Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku – 14 733,11 zł 
(słownie: czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 11/100 groszy), 

3. T&M Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rychnowy Przylesie – 21 841,97 zł 
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 
97/100 groszy). 

 
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów cywilnoprawnych  

z poszczególnymi realizatorami Programu Polityki Zdrowotnej wskazanymi w § 1 ust. 1, 
które określą szczegółowe warunki realizacji Programu Polityki Zdrowotnej oraz przekazania 
środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 2 i ich rozliczenia. 
 

§ 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 2018 r., poz. 1515, poz. 1532.  

 



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” 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.  
W dniu 25 października 2018 r. uchwałą nr Nr 1126/376/18 Zarządu Województwa 
Pomorskiego został ogłoszony konkurs ofert na realizację w roku 2018 programu polityki 
zdrowotnej pn.„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw 
pneumokokom dla osób 65 +z grupy ryzyka”. 
 
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. Całkowity 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 ogłoszonym postępowaniu konkursowym na realizatora w roku 2018 programu polityki 
zdrowotnej pn .„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw 
pneumokokom dla osób 65 +z grupy ryzyka” w określonym na to czasie wpłynęły 4 oferty. 
Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty pod względem formalnym 
odbyło się w dniu 13 listopada 2018 roku. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w 
dniu 15 listopada 2018 roku. Oceny merytorycznej dokonano zgodnie z kryteriami 
przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym.  
Protokół z przebiegu pracy Komisji Konkursowej wraz z ocenami złożonych ofert zostaje 
przedstawiony Zarządowi Województwa Pomorskiego celem dokonania wyboru realizatora 
zadania. 

 
 



 
Środki finansowe w wysokości 55 763,08 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 – 55 763,08 zł. 

 

 


