
Uchwała Nr 3566/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. dokonania wyboru realizatorów programu polityki 

zdrowotnej w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1668  ze zm.) oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r., 

poz.1398 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje : 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Konkursową ds. dokonania wyboru realizatorów programu polityki 

zdrowotnej w 2021 roku, w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji: 

– Wojciech Balicki –  Zastępca  Dyrektora Departamentu Zdrowia 

2.   Członkowie Komisji: 

 –  Jarosław Cieszkiewicz –  Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego 

 –  Aleksandra Kopińska –  Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego 

 –  Paulina Markiewicz  – Inspektor  w Wydziale Zdrowia Publicznego  

 –  Grażyna Szałkowska  –  Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego 

 

§ 2 

Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie, 
2) dokonanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, 
3) przedłożenie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego propozycji wyboru realizatorów 

programów polityki zdrowotnej.  

§ 3 

Tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3566 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13maja 2021 r.  

  

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. dokonania wyboru realizatorów programu polityki 

zdrowotnej w 2021 roku 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów 

programu polityki zdrowotnej w 2021 roku pn. Program psychiatryczny rehabilitacyjno-

terapeutyczny z aktywizacją pacjentów. 

 W celu dokonania oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie, wyboru realizatorów 

programu polityki zdrowotnej finansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 

i przedłożenie Zarządowi WW propozycji wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej 

niezbędne jest powołanie Komisji Konkursowej. 

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  



Załącznik  do Uchwały  
Nr 3566/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z  dnia 13 maja 2021 r. 

 

Regulamin pracy  Komisji Konkursowej 

 

§ 1 

Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego lub osobę 

przez niego upoważnioną. 

§ 2 

Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący lub w przypadku nieobecności 

przewodniczącego członek Komisji Konkursowej, wskazany przez przewodniczącego. 

 

§ 3 

1. Członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu 

obrad.  

2. Każdy członek Komisji składa oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w posiedzeniach Komisji stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz.U. z 2021r., poz.735 ) dot. wyłączenia pracownika. 

 

§ 4 

1. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób, a niezbędne quorum stanowią 3 osoby. 

2. W przypadku braku quorum ustalony zostanie nowy termin posiedzenia Komisji. 

3. Decyzje podejmowane są przez Komisję Konkursową w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji 

Konkursowej lub osoby pełniącej funkcję przewodniczącego. 

 

§ 5 

Komisja konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z: 

1. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Ogłoszeniem konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki 

zdrowotnej. 

 

§ 6 

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający ustalenia prac komisji oraz listę 

obecności, które są włączone do dokumentacji konkursowej. 

2. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu dokona Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

w formie uchwały, na podstawie protokołu z przebiegu konkursu, sporządzonego przez 

Komisję Konkursową. 



§ 7 
 

W przypadku wystąpienia o uzupełnienie/poprawienie oferty Komisja kieruje się następującymi 
zasadami: 

1) Komisja może wystąpić o uzupełnienie/poprawienie oferty jedynie w przypadku ofert, które 
spełniają wszystkie wymagania formalne; 

2) Komisja występuje do Oferenta o uzupełnienie/poprawienie oferty niezwłocznie  
po dokonaniu oceny formalnej; 

3) jeśli Oferent w terminie 5 dni roboczych od odebrania wystąpienia  
o uzupełnienie/poprawienie oferty nie uzupełni/poprawi jej we wnioskowanym zakresie 
Komisja odrzuca tę ofertę. 

 

 

§ 8 

1. Część etapu oceny merytorycznej stanowią negocjacje.  

2. Komisja prowadząc negocjacje kieruje się następującymi zasadami: 

1) negocjacje mogą dotyczyć całego zakresu oferty; 

2) do negocjacji może być skierowana tylko oferta, która spełnia wszystkie wymagania formalne 

oraz uzyskała minimum 60 punktów podczas oceny merytorycznej; 

3) negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu – 

poczynając od oferty, która uzyskała najwyższą ocenę; 

4) informacja o skierowaniu oferty do negocjacji wysyłana jest do Oferenta niezwłocznie po 

dokonaniu oceny merytorycznej; 

5) Komisja oczekuje na odpowiedź Oferenta o przystąpieniu do negocjacji do 3 dni roboczych; 

6) jeśli Oferent nie przystąpi do negocjacji to oferta jest oceniana w formie niezmienionej; 

7) negocjacje prowadzone są w formie pisemnej; jeśli w wyniku negocjacji zmieni się zakres 

oferty, Oferent w terminie 5 dni roboczych od odebrania pisma dotyczącego ustaleń  

z negocjacji pisemnych, ponownie składa zaktualizowaną ofertę w zakresie dotyczącym 

wynegocjowanych warunków. Zaktualizowana oferta składana jest w sposób określony 

 w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji   
Konkursowej 

 
 
 

Poznań, dnia …………………… 

…………………………………………… 
                          (imię i nazwisko) 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
W SPRAWIE UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że: 

1) nie reprezentuję żadnego podmiotu biorącego udział w konkursie ofert na wybór w 2021 
roku realizatorów programu polityki zdrowotnej, 

 

2) nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym 
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, 

 

3) oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz że w okresie ostatnich 3 lat nie 
pozostawałam/pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym wnioskodawcą oraz 
nie byłem członkiem władz któregokolwiek wnioskodawcy, 
 

4) wskazane powyżej dane są prawdziwe i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków 
komisji konkursowej w ogłaszanym konkursie ofert przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

 
 
 
 
 
       ………………………………. 
                (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 


