
UCHWAŁA Nr 3445/2022 

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU 

z dnia 12 września 2022 r.  

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 

publicznego w 2022 r. pn. „Porozmawiajmy”  

 

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 2022 r. poz. 1526) oraz w związku z art. 2 pkt 2, 3, 4, 5, art. 3 ust. 

1, art. 13 pkt 3 i art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1608), w związku z uchwałą Nr XX/242/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu  

z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia na lata 2020-2024” 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  

w 2022 r. pn. „Porozmawiajmy”  

2.  Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania objętego konkursem w 2022 r. wynosi 

70 000,00 zł. 

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

4. Ustala się: 

a) projekt umowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

b) wzór formularza ofertowego - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

c) wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa 

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

Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

§ 3. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie: 

a) Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący komisji konkursowej, 

b) Elżbieta Tonder – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu, wiceprzewodnicząca komisji konkursowej,  

c) Monika Lis – Nożyńska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

członek komisji konkursowej, 



d) Maciej Matuszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, członek komisji konkursowej, 

e) Izabela Karabon - pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu - członek komisji konkursowej. 

2.  Komisja konkursowa pracować będzie w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

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

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

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

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

Członek Zarządu                        - Piotr Zalewski                  ................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały 3445/2022 

Zarządu Powiatu w Poznaniu  

z dnia 12 września 2022 r. 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.   

z 2022 r. poz. 1608), zadania z zakresu zdrowia publicznego polegające na promocji lub ochronie 

zdrowia realizują m.in. jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań własnych. Obejmują one 

w szczególności edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób 

starszych, promocję zdrowia, profilaktykę chorób, a także działania mające na celu rozpoznawanie, 

eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku 

zamieszkania. 

Przedmiot zadania jest również zgodny z założeniami „Programu działań Powiatu Poznańskiego 

w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2020-2024”, w szczególności w zakresie celu 

operacyjnego nr 7: „wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 

problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży”. 

Uzasadnieniem realizacji zadania są dane epidemiologiczne. Jak wynika z „Kompleksowego 

Badania Stanu Zdrowia Psychicznego Społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II)” przeprowadzonego 

przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ponad 25% Polaków, czyli ponad 8 mln osób 

doświadcza różnych zaburzeń psychicznych w swoim życiu. Zaburzenia rozwoju psychicznego dotykają 

ponad 400 tys. najmłodszych dzieci, a co 8. dziecko w wieku 7–17 lat doświadcza zaburzeń 

psychicznych (blisko 600 tysięcy osób). 

Głównymi problemami natury psychicznej wśród młodzieży są zaburzenia lękowe, zaburzenia 

nastroju, w tym depresja, autoagresja, w tym samookaleczanie, myśli i próby samobójcze, 

samobójstwa, zaburzenia odżywania, uzależnienia. 

Wśród czynników wpływających na zdrowie psychiczne są m.in. czynniki psychospołeczne. 

Należą do nich m.in. umiejętność skutecznego porozumiewania się, nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z innymi oraz wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi.  

Ponadto warto zwrócić uwagę, że czas pandemii zaburzył najważniejsze czynniki wpływające 

na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, czyli poczucie bezpieczeństwa, zdolność uczenia się, 

doświadczania i wyrażania emocji, do funkcjonowania w społeczności szkolnej, do inicjowania  

i podtrzymywania relacji. Relacje rodzinne i rówieśnicze to podstawowe wartości i filary zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, które podczas pandemii zostały zachwiane. 

Z uwagi na powyższe zaplanowano w ramach realizacji zadania przeprowadzenie warsztatów 

umiejętności społecznych podczas których, młodzież będzie miała możliwość nabyć wiele różnych 

umiejętności takich jak: inicjonowanie i prowadzenie rozmowy, dyskusja, wyrażanie krytyki  

i reagowanie na nią, słuchanie innych ludzi i zadawanie pytań, radzenia sobie z różnymi emocjami, 



rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w trzech szkołach 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański (Zespole Szkół w Mosinie, Liceum 

Ogólnokształcącym w Puszczykowie oraz w Zespole Szkół w Rokietnicy). 

Koniecznym jest również wsparcie nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi  

i młodzieżą poprzez zwiększenie ich wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego i profilaktyki problemów zdrowia psychicznego. W związku z powyższym planuje się 

przeprowadzić warsztaty dla kadry pedagogicznej wszystkich szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Poznański oraz szkolenie dla psychologów, pedagogów i innych 

specjalistów pracujących w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego. 

Zadanie realizowane będzie pilotażowo. W zależności od jego efektów oraz zgłaszanych potrzeb 

przez poszczególnych beneficjentów planuje się jego kontynuację w następnym roku. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


