
                                     UCHWAŁA NR 597/239/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 30 maja 2017 roku 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez 
organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej” 
oraz powołanie komisji konkursowej  
 
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016, poz.486 ze 
zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.), oraz Uchwały Nr 
307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok  2017, 
Uchwały Nr 312/XXIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu województwa pomorskiego na 2017 rok, uchwala się co następuje: 

 
 
 § 1.1 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 przez organizacje 
pozarządowe zadania: „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”, składającego się z następujących 
części: 

1) 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; 

2) warsztaty świadomości onkologicznej dla pracowników podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób 
nowotworowych w zakresie lepszej komunikacji z pacjentem, obniżenia lęku 
przed chorobą i radzenia sobie ze stresem w pracy. 

2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik 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. 

4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie. 
 

 § 2.1  Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu „Warsztaty 
Świadomości Onkologicznej” w składzie: 

1) Jolanta Wierzbicka - Przewodnicząca – kierownik Referatu Strategii i Programów 
Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

2) Małgorzata Kowalewska - Wiceprzewodnicząca - Starszy Specjalista Referatu 
Strategii i Programów Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

3) Barbara Śliwińska - członek – Główny Specjalista Referatu Strategii i Programów 
Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

4) Bartłomiej Engelbrecht – członek – kandydat z ramienia organizacji pozarządowej 
„Fundacja dla Was”. 

 
2. Karta oceny oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. 

 
 § 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. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) zwaną dalej ustawą organy administracji publicznej 
prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych  
w ustawie. Realizacja zadania Województwa Pomorskiego pt. „Warsztaty Świadomości 
Onkologicznej” wpisuje się w sferę zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
  
Realizacja zadań publicznych Województwa Pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań pożytku 
publicznego, w zakresie programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych, wynika  
z: 
  
I. 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 ust.3 pkt. 2 Programu)  
są zadania obejmujące w szczególności prowadzenie działań na temat odpowiedzialności 
społeczeństwa za stan własnego zdrowia m.in. poprzez kampanie społeczno -  edukacyjne 
dotyczące zdrowego trybu życia, obniżenia czynników ryzyka.  
Do realizacji w roku 2017 zostało wybrane z zakresu drugiego obszaru tematycznego zadanie pod 
nazwą „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”. 

 
II. Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan, który od roku 2013 stanowi 

element Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, a którego realizacja opiera się  m.in. 
na Działaniu 1.1.1. odwołującym się do aktywizacji samorządów lokalnych i organizacji 
pozarządowych w celu budowania kompetencji zdrowotnych wśród mieszkańców województwa 
pomorskiego. Zadanie to zostało wpisane  w Plan realizacji RPS ZdP  na rok 2017. 
 

III. Dokumentów ogólnopolskich, ze szczególnym uwzględnieniem Pakietu Onkologicznego, 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2015 – 2024.  

 
 
Do realizacji w roku 2017 zostało wybrane zadanie „Warsztaty Świadomości Onkologicznej” 
składające się z następujących części: 

1) 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; 

2) warsztaty świadomości onkologicznej dla pracowników podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób 
nowotworowych w zakresie lepszej komunikacji z pacjentem, obniżenia lęku 
przed chorobą i radzenia sobie ze stresem w pracy. 

 
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.  
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką onkologiczną. 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz Programem Współpracy, na  realizację w/w zadania publicznego Zarząd ogłasza 
otwarty konkurs ofert.  
W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, 
jak m.in.: rodzaj zadania, wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania, 



zasady przyznawania dotacji, 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. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu 
dotacji podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, 
powołanej specjalnie w tym celu. 
 
W trakcie prowadzenia konkursu i realizacji zadań publicznych stosowane będą wzory dokumentów 
przyjęte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 (Dz.U. 2016 r. 
poz.1300 ze zm.) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.  
 
Zgodnie z § 9 Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2017, który został przyjęty Uchwałą Nr 307/XXVIII/16 przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego w dniu 28 listopada 2016 roku, Zarząd powołuje Komisje Konkursowe. 
Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez uprawnione 
podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z § 9 ust.6 Programu 
oraz art. 15 ust. 2d ustawy, w skład Komisji Konkursowych wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu oraz 
trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponieważ na kandydata do komisji konkursowej na 
rok 2017 z ramienia organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia został 
zgłoszony tylko jeden kandydat – Pan Bartłomiej Engelbrecht, komisja może działać w składzie trzech 
przedstawicieli Urzędu i jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na wyżej wymieniony cel zostaną zabezpieczone i 
wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
W – DZ-02-RPS-AP  
Dział: 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdział: 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 


