
UCHWAŁA Nr 1479/2017 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 3 lutego 2017 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2017 roku 

(kontynuacja). 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 814 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/431/IV/2014 Rady 

Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań Powiatu 

Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-2018 oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1  

i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” urodzonych w latach 2009-2015 

mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych 

w gminach powiatu poznańskiego. 

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

3.   Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się: 

a) szczegółowe warunki konkursu ofert – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,  

b) projekt umowy – stanowiący załączniki nr 3 do niniejszej uchwały, 

c) wzór  formularza ofertowego – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie: 

a) Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Konkursowej, 

b) Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji Konkursowej,  

c) Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji Konkursowej, 



d) przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, 

członek Komisji Konkursowej, 

e) pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, członek Komisji 

Konkursowej. 

2.  Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 5  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta            - Jan Grabkowski  .................................................. 

Wicestarosta                         - Tomasz Łubiński .................................................. 

Członek Zarządu                        - Mieczysław Ferenc .................................................. 

Członek Zarządu                        - Zygmunt Jeżewski .................................................. 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1479/2017 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 3 lutego 2017 r. 

 

Art. 8 pkt 1 ustawy z dnia  27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej  

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) nakłada na jednostkę 

samorządu  terytorialnego obowiązek opracowania, realizacji oraz oceny efektów programów polityki 

zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 

W wyniku zdefiniowanego problemu zdrowotnego w Polsce jakim są zakażenia 

pneumokokowe wśród dzieci, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu w 2013 roku opracował program zdrowotny skierowany na profilaktykę i edukację 

zdrowotną w tym zakresie dla mieszkańców powiatu poznańskiego pn.: „Program profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego”. 

Powyższy Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

w Warszawie i został przyjęty do realizacji przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2152/2013  

z dnia 2 września 2013 r. 

W wyniku realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu 

poznańskiego” w 2016 roku zaszczepiono przeciwko zakażeniom pneumokokowym  1267 dzieci          

z roczników 2008-2014, co stanowiło 92,6% populacji planowanej do udziału w programie i  3,7% 

populacji docelowej w tej grupie wiekowej.  

 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” 

w 2017 r. jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2013-2016. 

Uzasadnieniem do podjęcia działań w zakresie profilaktyki ww. Programu stanowią dane 

statystyczne, z których wynika, że zakażania pneumokokowe występują na całym świecie i są bardzo 

poważanym problemem epidemiologicznym, klinicznym oraz terapeutycznym. W naszym kraju 

w 2005 roku Zakład Epidemiologii PZH wprowadził obowiązek zgłaszania inwazyjnych chorób 

wywoływanych przez Streptococcus pneumoniae. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce zapadalność na inwazyjną chorobę 

pneumokokową wynosiła w 2016 r. – 2,49/100 000 mieszkańców, a w 2015 r. -  2,54/100.000 

mieszkańców; w 2016 roku odnotowano 955 zachorowań, a w 2015 roku - 978. 

Streptococcus pneumoniae jest bakterią o wysokiej zjadliwości, szeroko rozpowszechnioną  

w środowisku patogennym, która może być przyczyną rozmaitych schorzeń, poczynając od infekcji 

dróg oddechowych, ropnego zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok obocznych nosa i zapaleń 

płuc, aż do ciężkich zakażeń inwazyjnych. Do najczęstszych inwazyjnych zakażeń wywoływanych przez 



pneumokoki należą: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie wsierdzia, 

zapalenie otrzewnej. 

Głównym celem ww. Programu jest: 

 zmniejszenie zachorowalności na zakażenia pneumokokowe, 

 zmniejszenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowań na zakażenia pneumokokowe,  

a celem pośrednim:  

 podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym oraz  

celowości ich stosowania,  

 dotarcie do osób z grup najwyższego ryzyka powikłań w wyniku zakażeń pneumokokowych.  

Zgodnie z Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu 

Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz. Urz. MZ z 2017 r. poz. 1) szczepienia przeciwko 

pneumokokom będą realizowane jako szczepienia obowiązkowe u dzieci urodzonych po 31 grudnia 

2016 r.  

Obowiązkowymi szczepienia nadal będą objęte dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży, z niską 

masą urodzeniową (poniżej 2500 g.) oraz dzieci do 5. roku życia chorujące m.in. na przewlekłe 

choroby serca, cukrzycę i astmę (szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny  

na zakażenia w związku przesłankami  klinicznymi lub epidemiologicznymi). 

Ponadto w aktualnym programie szczepień ochronnych szczepienia przeciw pneumokokom, 

podobnie jak w latach poprzednich, znajdują się w grupie szczepień zalecanych niefinansowanych  

ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Mając na uwadze powyższe, wskazane jest podjęcie działań w zakresie profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych i przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej adresowanego do dzieci  

nie objętych szczepieniami obowiązkowymi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej 

dokonuje się poprzez ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 


