
UCHWAŁA Nr 247/2019 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

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

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 

w 2019 roku  

 

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 2018 r. poz. 995 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 2825/2018 

Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 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 2018 r. poz. 1510 ze zm.), 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w  2019 r. dla dziewcząt  

i chłopców urodzonych w 2005 roku oraz dziewcząt urodzonych w 2004 roku, które nie 

skorzystały ze szczepień lub skorzystały z niepełnego cyklu, w ramach programu 

realizowanego w 2018 roku finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, 

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 załącznik 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) Antoni Kalisz – 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 Poznańskiego - 

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                        - Piotr Zalewski         .................................................. 

Członek Zarządu                        - Antoni Kalisz                   .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 247/2019 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 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. 

Od 2008 roku powiat poznański realizuje program w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy  

polegający na wykonaniu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz prowadzeniu 

edukacji zdrowotnej w przedmiotowym temacie.  

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV” w  2019 roku stanowi kontynuację Programów realizowanych w latach 2008-2018. 

Prowadzony przez wiele lat program ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności  

na raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, wśród mieszkanek powiatu poznańskiego.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jednoznacznie rolę zarówno cytologii  

jak i szczepień przeciw HPV w narodowych strategiach profilaktyki raka szyjki macicy, które uważane 

są za ważny czynnik skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób związanych 

z zakażeniem wirusem HPV. W Polsce szczepienia HPV są rekomendowane przez Główny Inspektorat 

Sanitarny jako zalecane, ale niefinansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.  

Realizacja ww. „Programu” wypełnia powyższe rekomendacje i zalecenia m.in. poprzez: 

 zwiększenie dostępności do profilaktyki pierwotnej w zakresie szczepień przeciw zakażeniom 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, 

 zwiększenie populacji zaszczepionej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, 

 poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, 

Według danych statystycznych dostępnych w Krajowym Rejestrze Nowotworów, w 2016 roku 

odnotowano w naszym kraju 2622 nowe zachorowania i 1570 zgonów na raka szyjki macicy.  

W Wielkopolsce w 2016 roku wykryto raka szyjki macicy u 221 kobiet, a liczba zgonów wyniosła 131, 

natomiast w powiecie poznańskim w tym samym czasie było 21 zachorowań i 6 zgonów. Odsetek 

wykonywanych badań cytologicznych jest bardzo niski, dlatego tak ogromną rolę w walce 

z nowotworem odgrywa edukacja zdrowotna i profilaktyka poprzez szczepienia.  

W 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego HPV realizowanego i finansowanego przez Powiat Poznański zaszczepiono 

524 dziewczęta. Zastosowano szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 

16, 18, tzw. czterowalentną, który wywołuje raka szyjki macicy i inne choroby takie jak: zmiany 

przednowotworowe żeńskich narządów płciowych oraz brodawki narządów płciowych.  

Niektóre z dziewcząt nie mogły poddać się szczepieniom ze względów zdrowotnych bądź 

innych przyczyn, dlatego w 2019 r. proponuje się kontynuację programu, w ramach którego zostaną 

przeprowadzone: 

 szczepienia ochronne przeciwko HPV wśród: dziewcząt i chłopców urodzonych w 2005 

roku oraz dziewcząt urodzonych w 2004 roku, które nie skorzystały ze szczepień lub 



skorzystały z niepełnego cyklu, w ramach programu realizowanego w  2018 roku 

finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu 

poznańskiego,  

 edukacja zdrowotna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innych chorób 

HPV-zależnych (w szczególności higieny życia płciowego młodzieży, ograniczenia zachowań 

zwiększających ryzyko zakażeń wirusem HPV, diagnostyki i leczenia zmian 

przednowotworowych/nowotworowych oraz znaczenia badań cytologicznych jako 

najważniejszej metody wczesnego wykrywania zmian rakowych i przedrakowych oraz 

konieczności regularnego ich wykonywania). Edukacja skierowana jest do dziewcząt  

i chłopców urodzonych w 2005 r., rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt i chłopców 

objętych Programem oraz mieszkańców powiatu poznańskiego. 

Szczepienia przeciwko HPV nie są obecnie dostępne w ramach świadczeń gwarantowanych. 

Znajdują się na liście szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków publicznych zgodnie z 

Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu 

Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 104).  

Rozpoznane potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu poznańskiego oraz dane 

epidemiologiczne wskazują na kontynuowanie działań, które należy skierować na promocję 

i profilaktykę zdrowotną w zakresie chorób nowotworowych. Tym samym uważa się za zasadne 

przeprowadzenie niniejszego Programu.  

Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w Warszawie i został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2825/2018 z dnia  

27 sierpnia 2018 r.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 48b ust. 1 ww. ustawy) wyboru realizatora 

programu polityki zdrowotnej dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.  

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


