
                                      
UCHWAŁA NR 426/226/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
z dnia 11 kwietnia 2017 roku 

 

 
 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania 
„Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku zgodnie  
z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS” oraz powołanie komisji 
konkursowej 
 
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016, poz.486 ze zm.), art. 3 ust. 2, art. 14 ust. 1, i 3 w zw. z art. 13 pkt 3 oraz art. 15 ust 4 ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 
 
  § 1.1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania „Prowadzenie punktu 
konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS” 

2. Treść ogłoszenia wraz ze wzorem oferty 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 „Prowadzenie punktu 
konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS” 
w następującym składzie: 
1) Maciej Laszkiewicz - Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,  
2) Małgorzata Kowalewska - Wiceprzewodnicząca – Starszy Specjalista Referatu Strategii  

i Programów Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego 

3) Agnieszka Stecz - członek – Starszy Specjalista Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych w 
Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

2. Regulamin komisji 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pomorskie.eu/


UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 ze 
zm.), zwaną dalej ustawą, zadania z zakresu zdrowia publicznego, obejmują między innymi 
profilaktykę chorób oraz działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń  

i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji. 
Zgodnie z art. 13 pkt. 3 ustawy zadania z zakresu zdrowia publicznego są finansowane ze środków 
pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. 
 
 
Realizacja zadania Województwa Pomorskiego polegającego na prowadzeniu punktu 
konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum  
ds. AIDS wpisuje się w katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz wynika z: 
  

I. Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan, zwanego dalej RPS ZdP, który  
od roku 2013 stanowi element Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, a którego 
realizacja opiera się  m.in. na Działaniu 1.2.1. odwołującym się do realizacji ogólnopolskich 
programów zdrowotnych i profilaktycznych. Zadanie pt „Prowadzenie punktu konsultacyjno - 
diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”  zostało 
wpisane  w Plan realizacji RPS ZdP  na rok 2017. 

 
II. Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 

(uchwała Rady Ministrów w sprawie Harmonogramu Realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania 
HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021), którego istotnym elementem są Punkty 
Konsultacyjno-Diagnostyczne mające bardzo duże znaczenie dla wykrywalności zakażeń HIV,  
a co za tym idzie zmniejszenia zachorowalności i umieralności na AIDS. Od kilku lat  
w województwie pomorskim funkcjonują dwa Punkty Konsultacyjno - Diagnostyczne (PKD)  
w Gdańsku i w Słupsku. Są one dofinansowywane przez Krajowe Centrum ds. HIV/AIDS. Od roku 
2009 Samorząd Województwa Pomorskiego finansuje PKD w Słupsku, z częściowym wsparciem 
przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Punkt  w Słupsku nie spełnia tylko funkcji diagnostycznej,  
ale przede wszystkim pełni ważną rolę edukacyjno-prewencyjną. Dzięki wsparciu środków 
finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2012 - 2016 w PKD w Słupsku 
zostało przebadanych 3266 osób, z czego u 15 wykryto HIV. 

 
III. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi  

na rok 2017, zwanego dalej Programem, który został przyjęty Uchwałą Nr 307/XXVIII/16 przez 
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 28 listopada 2016 roku. 
Przedmiotem współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia (§ 5 pkt. 3 Programu) są zadania 
obejmujące w szczególności realizację programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych 
z wykorzystaniem technologii medycznych i niemedycznych m.in. poprzez realizację zadań 
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, poprzez realizację zadań 
z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych oraz innych 
zdiagnozowanych i istotnych zagrożeń epidemiologicznych mających wpływ na zdrowie populacji 
województwa pomorskiego. 
Do realizacji w roku 2017 ze względu na ograniczone środki finansowe zostało wybrane  
z zakresu pierwszego obszaru tematycznego zadanie pod nazwą „Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”. 
  

 
 
Zważywszy iż zadanie polegające na prowadzeniu punktu konsultacyjno - diagnostycznego  
w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS wpisuje się w zadania z zakresu 
zdrowia publicznego, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert zgodnie z art. 14 ust. 
1 i 3 ustawy o zdrowiu publicznym.  Konkurs skierowany jest do podmiotów, o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy, w tym organizacji pozarządowych, zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS.   
W ogłoszeniu określono wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, jak 
m.in.: rodzaj zadania, wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
ich 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 60 000,00 zł na wyżej wymieniony cel zostaną zabezpieczone  
i wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
W – DZ-02-RPS-AP  
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 - 
60 000,00 zł 

 

 


