
 

 

Police, dnia 20 maja 2021 r.  

 

Pan 

Cezary Arciszewski 

Radny Powiatu Polickiego 

 

 

PS.0003.1.2021.HM 

 

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 14 maja 2021 r., które do biura Rady 

Powiatu w Policach wpłynęło w dniu 14 maja 2021 r., w sprawie zaangażowania 

finansowego oraz rzeczowego poszczególnych partnerów w utworzenie Punktu 

Szczepień Powszechnych w Policach przy ul. Siedleckiej 2, a także mając                      

na uwadze brzmienie § 61 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) uprzejmie informuję, co następuje. 

Z uwagi na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego o zaangażowanie 

jednostek samorządu terytorialnego w realizację Narodowego Programu 

Szczepień Powiat Policki nawiązał współpracę z dyrekcją Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Unii 

Lubelskiej 1, w sprawie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych                               

w jednostce szpitala działającej w lokalizacji: Police (72-010),                                         

ul. Siedlecka 2. 

 

W związku z powyższym podjęto działania organizacyjne związane                           

z powstaniem ww. punktu. Podział zadań (finansowy i rzeczowy) pomiędzy 

poszczególnymi partnerami tworzącymi punkt przedstawiam w załączonej 

tabeli.  

 

 

       Starosta Policki 

Andrzej Bednarek  

 

   

  Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 

2. ST 

3. SW 

4. SC  

5. SF 

6. SP 
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PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W POLICACH 

ul. Siedlecka 2 

(zaangażowanie finansowe i rzeczowe partnerów) 

 

Zadania Samorząd Szpital Administracja rządowa 
Pomieszczenia (sala 

do szczepień, 

poczekalnia, hol) 

  

X 

 

Wyposażenie sal 4 x parawany Sprzęt pierwsza pomoc, lodówka, 

kosze na odpady medyczne, kozetka, 

zapewnienie utylizacji odpadów 

medycznych i sprzątanie punktu 

 

(koszt: 1 918,60 zł brutto) 

 

2 x boksy do szczepień, krzesła 35 szt., stoły  

13 szt., stoliki do wypełniania ankiet 4 szt., 

2 telewizory na stojakach + animacje,  

4 x pojemniki z płynem dezynfekcyjnym (dwa 

bezdotykowe, dwa dotykowe), okablowanie, 

zabudowa przestrzeni w systemie octanorma 

(koszt jednorazowy montaż, transport: 

 3 075 zł brutto)  

(koszt miesięczny wynajmu:  

12 300 zł brutto) 

 

6 x słupki z taśmami 

2 x dystrybutor z wodą 

(koszt słupki:  627,30 zł brutto) 

(koszt miesięczny dzierżawy dystrybutorów: 

61,50 zł) 

(koszt wody 8 szt.: 177,12 zł) 
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Odpowiednie 

oznakowanie  

Wykonanie oznakowania zewnętrznego                          

i wewnętrznego Punktu Szczepień 

Powszechnych zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia 

 

 Pakiet składający się                          

z 6 dużych  i 6 małych tablic 

przeznaczonych do 

oznakowania punktu szczepień 

powszechnych. Pakiety  te  nie 

były spersonalizowane                           

do naszego punktu,                            

np. zawierały również tablice 

do punktu drive- thru.                    

Z tego pakietu wykorzystano                

2 duże tablice i 2 małe 

kierunkowe. 

 

(koszt: 5 290,97 zł brutto) 

Wyposażenie, 

sprzęt 

informatyczny 

7 laptopów z dostępem do internetu, 

 3 aktywne telefony, 2 termometry, drukarka 

 

  

 

(koszt miesięczny dostępu do internetu:  

147,60 zł brutto 

(koszt miesięczny 3 telefonów: 70,11 zł brutto)  

 

 

 

Zatrudnienie Personel delegowany z Urzędu i placówek do 

koordynacji działalności punktu i rejestracji 

pacjentów  

 

Dwa zespoły szczepiące  

(4 osoby – umowy zlecenia) 

 

 

Służba porządkowa 

(Wojska Obrony Terytorialnej) 
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(koszt miesięczny około 4500 zł brutto) 

 

 

Lekarz 

 

Osoby do weryfikacji i rejestracji 

pacjentów (4 osoby - umowy 

zlecenia) 

 

Informatyk  

 

Osoba sprzątająca pomieszczenia, 

odpowiedziana za dezynfekcję 

klamek, pomieszczeń, wietrzenie 

 

 

Zamawianie 

szczepionek                         

i rozliczenie z NFZ 

 Dwóch koordynatorów ze strony 

szpitala 

 

Wydruk ankiet, 

długopisy 

Długopisy Ankiety  

Zapewnienie toalet 

dla pacjentów                           

i personelu 

 X  

Maseczki i płyny 

dezynfekcyjne, 

maszyna do 

ozonowania 

pomieszczeń 

 

X   

Ubezpieczenie  X  

Przeprowadzenie 

szkoleń dla osób 

obsługujących 

system 

 X  
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Dodatkowa informacja w zakresie finansowym: 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 14/Po/PSP/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie polecenia Staroście 

Polickiemu wsparcia organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Policach przy ul. Siedleckiej 2 w dniu 11 maja 2021 r. został złożony 

wniosek  do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000 zł. Środki te stanowią jednorazową 

pomoc administracji rządowej z przeznaczeniem na utworzenie ww. punktu.  

2. Za każde wykonane szczepienie, podobnie jak w całym kraju, Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z zawartą umową ze szpitalem,  przeznacza 

środki finansowe w wysokości 61 zł. Całością tej kwoty zarządza szpital finansują powyżej wskazane zadania.  

 

 

Starosta Policki 

Andrzej Bednarek  

 

 


