
Uchwała nr 3091/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację ”Programu polityki 
zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
województwa wielkopolskiego” finansowanego ze środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego.  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz.1668) oraz art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz.1398 ze zm.), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się rozdział środków przeznaczonych na dotacje, w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100) na realizację ”Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” 
finansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego według załącznika do 
niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  
 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3091/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2020 roku 
 
  Uchwała dotyczy zatwierdzenia rozdziału dotacji na realizację ”Programu polityki 

zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

województwa wielkopolskiego” finansowanego ze środków budżetu województwa 

wielkopolskiego. 

Na realizację ww. Programu przeznaczono kwotę w wysokości 1.000.000 zł zabezpieczoną 

w budżecie Województwa w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2020-2021 w rozdziale 85149 § 2780 w wysokości 1.000.000 zł, z podziałem na podmioty 

sektora finansów publicznych 400.000 zł i podmioty sektora finansów niepublicznych 600.000 zł. 

Na konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 2841/2020 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu 

ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa 

wielkopolskiego” oraz powołania Komisji Konkursowej, wpłynęły dwie oferty. 

Na posiedzeniach w dniu 4 grudnia i 15 grudnia 2020 roku Komisja Konkursowa 

zaopiniowała pozytywnie złożone oferty i dokonała wyboru realizatorów programu. Zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 2876/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z 5 listopada 2020 r. ogłoszeniem o konkursie, Komisja na podstawie wyników oceny 

merytorycznej przygotowuje dla Zarządu Województwa propozycję wyboru oferentów i podziału 

środków finansowych, zawartą w załączniku do niniejszej Uchwały.   

Decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmuje w formie odrębnej uchwały Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr 3091/2020 
                                                                            Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                          z  29 grudnia 2020 r.  
 

 

Podział środków finansowych na realizację „Programu polityki zdrowotnej leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców  

województwa wielkopolskiego” 
 

 

Lp. Nazwa Oferenta Liczba procedur oraz koszt 
dofinansowania 1 procedury 

Kwota 
dofinansowania 

w zł 

Razem 

1. Medi Partner Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 

1. 119 procedur zapłodnienia 

pozaustrojowego za kwotę 5.000,00 zł  

2. 1 procedura za kwotę 4.983,00 zł  

3. 10 procedur mrożenia komórek 

jajowych za kwotę 17 zł 

1. 595.000,00 

 

2. 4.983,00 

 

3. 17,00 

 
 
 

600.000,00 

2. Ginekologiczno -
Położniczy Szpital 
Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego 
im. K.  Marcinkowskiego 
w Poznaniu 

80 procedur zapłodnienia 
pozaustrojowego w kwocie 5.000 zł 
każda, 

400.000,00 400.000,00 

 


