
Uwagi i odpowiedzi do zapytań zgłoszonych przez Podmioty prowadzące działalność   

leczniczą  zainteresowane udziałem w konkursie nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021  dla mieszkańców Szczecina”: 

 

I. Program będący przedmiotem konkursu ofert nr WSS-I.1.2019.WP  adresowany 

jest do  par, które:  

 

1) posiadają  dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub 

nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do 

Programu i nie brały udział programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej 

ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” – realizowanym przez 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie(w skrócie SPSK Nr 1 PUM 

w Szczecinie) i spełniają  kryteria wiekowe kobiety i mężczyzny wskazane w pk. ,,5 

.Beneficjenci Programu  ust. 1 lit. a kryteria medyczne oraz  ust. 2 kryteria administracyjne 

lit.a i b”. 

2) do par, które brały udział w programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej 

ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” – realizowanym przez 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie. 

 

II.  Pełną odpowiedzialność za kwalifikację  i wykonanie procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego  ponosi  Realizator  programu będącego przedmiotem konkursu. 

 

III. Zakres współpracy z SPSK Nr 1 PUM Współpraca  z Realizatorem  programu  

będącego  przedmiotem konkursu. 

 

 Współpraca wyłonionego w ramach konkursu ofert Realizatora z SPSK nr 1 PUM  dotyczy 

jedynie par, które korzystały z udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” – 

realizowanym przez SPSK nr 1 PUM w Szczecinie i  chcą skorzystać z  Programu leczenia 

metodą IVF u wybranego przez siebie Realizatora procedury zapłodnienia pozaustrojowego.  

 

IV. Sposób zakończenia programu 

 Zakończenie pierwszej procedury na wcześniejszym etapie nie wyklucza pary z możliwości 

dofinansowania drugiej procedury. Zapis wynika z faktu, że w przypadku mrożenia 

zarodków, przed przystąpieniem do kolejnej procedury muszą być dokonane transfery 

wszystkich mrożonych zarodków. 

V. Planowane koszty całkowite. Całkowity koszt na realizację program to kwota 

850 000pln (750 000 pln na dofinansowanie programu/procedury in vitro oraz 100 000 

pln na promocję i reklamę  jaką jest zobowiązany prowadzić realizator w ciągu 3 lat 

trwania programu. 

 

Z budżetu 750 000 pln możliwe jest wykonanie 150 procedur w ciągu 3 lat trwania programu. 

 Kwota 100 000,00 pln na działania informacyjno-reklamowe, będzie rozdysponowana   na 



rzecz  Realizatorów  programu  zgodnie z decyzją  rozstrzygnięcia konkursu i zawartą 

umową z Realizatorem  m.in. w oparciu o formularz kalkulacji kosztów złożony przez 

Oferenta. 

Sposób szczegółowy sposób przekazania środków  wskazany zostanie w umowie z 

Realizatorem programu. 

 

VI. Procedury biotechnologiczne zapłodnienia pozaustrojowego które będą 

dofinansowane przez Urząd Miasta Szczecin ( do 5000pln)  w ramach programu: 

 

Zapłodnienie pozaustrojowe metodą ICSI – dawstwo partnerskie 

Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IMSI – dawstwo partnerskie 

Zapłodnienie pozaustrojowe metodą ICSI  z nasieniem dawcy 

Zapłodnienie pozaustrojowe metodą IMSI z nasieniem dawcy 

Zapłodnienie pozaustrojowe w dawstwie partnerskim   IVF/ICSI -, tj. z gametami własnymi  

Zapłodnienie pozaustrojowe Z  IVF/ICSI-SD z zastosowaniem nasienia anonimowego 

dawcy. 

Nie będą finansowane w ramach programu -  Procedury zapłodnienia pozaustrojowe z 

zastosowaniem komórki jajowej anonimowej dawczyni i adopcji zarodka. 

 

VII. Formularz kalkulacji kosztów  - sposób przedstawienia kosztów na realizację 

programu zawarty w załączniku nr 2. Z dofinansowaniem do  5000 pln . 

 

 Jeśli koszty, wynikające z wykonanej procedury i zastosowanej metody (z uzasadnionych 

klinicznie wskazań) przekraczają kwotę dofinansowania, wówczas pacjenci dopłacają 

różnicę w tej kwocie Realizatorowi programu. Nie wymagamy wskazania dodatkowych 

kosztów jakie musi ponieść  para/pacjent do procedury  zapłodnienia pozaustrojowego.  

W  sytuacji kiedy Realizator programu chciałby przeprowadzić koszty działań informacyjno- 

marketingowych z własnych środków –nie jest zobowiązany do wypełniania tej części tabeli . 

Oferent nie jest również   

 

VIII. Projekt umowy – sposób rozliczenia ( paragraf 4 umowy, sprawozdania) 

 

Realizator programu  będzie mógł przekazać   dokumenty sprawozdawcze  do Urzędu 

Miasta Szczecin   w formie  przesyłki kurierskiej czy za pośrednictwem  Poczty Polskiej . 

Zapisana część danych pary w zapisie numeru pesel może zostać ograniczona do 

pierwszych 6 cyfr  i zapisane sprawozdanie na nośniku CD w formie zaszyfrowanej  z 

podanym hasłem  na e-mail  lub telefonicznie osobie odpowiedzialnej za rozliczenie 

sprawozdania .  

W załączniku nr 4  Wykaz beneficjentów w kolumnie: 

1) ,,data przeprowadzenia procedury” Realizator programu  umieści  datę  ,,zakończenia” 

procedury dofinansowanej przez Urząd Miasta Szczecin ( co zostanie  uszczegółowione na 

etapie przygotowania  umowy z bezpośrednim  Realizatorem programu); 

2) ,, Informacja o ciąży”  dotyczy ciąży klinicznej. Zaraportowanie informacji o ciąży 

potwierdzonej w kolejnym miesiącu będzie uzupełnieniem informacji  do poprzedniego 

sprawozdania (uszczegółowione zostanie to na etapie przygotowania  umowy z 

bezpośrednim  Realizatorem Programu). 



 

Załącznik nr 3 (sprawozdanie częściowe/końcowe do umowy) stanowi załącznik  do   faktury 

za usługi wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, który przedstawia Realizator 

programu. Sprawozdanie częściowe (obejmować będzie  okres sprawozdawczy za dany rok 

kalendarzowy),a okres sprawozdania końcowego obejmuje cały okres realizacji programu w 

latach 2019-2021, co zostanie uszczegółowione na etapie przygotowania umowy z 

bezpośrednim Realizatorem Programu. 

Liczba par objętych programem  i liczba wykonanych kwalifikacji do programu, obejmują 

statystykę par, które: 

-  zgłosiły się do programu;  

-  nie  uzyskały   kwalifikacji do programu; 

-  skorzystały z procedury  dofinansowania z Urzędu Miasta Szczecin   ( z podaniem  liczby 

    dofinansowanych procedur). 

 Dane będą obejmować okres sprawozdania częściowego (obejmować będzie okres 

sprawozdawczy za dany rok kalendarzowy i okres sprawozdania końcowego (z realizacji 

całego okresu realizacji programu 2019-2021 r.).  

 


