
UCHWAŁA NR XXXIII/721/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 50022297-D3BE-4556-9CCD-52513C5037A3. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE NA LATA 2014-2020” W 2020 ROKU 

 

W  2020 r. w mieście Katowice realizowany był zatwierdzony uchwałą nr XLIII/1015/13 

Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 

Miasta Katowice na lata 2014-2020”. W jego ramach w 2020 r. prowadzono następujące działania 

na rzecz poprawy zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców Katowic:  

I. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY 

Z PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (WYBRANYMI 

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT): 
1) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego 

narażenia w mieście Katowice 

2) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice 

3) Profilaktyczna opieka nad uczniami 

4) Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy 

5) Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” 

6) Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień". 

 

II. PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI (W RAMACH „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020”) W ZAKRESIE ZADANIA 

PN.: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE I POPRAWĘ ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI ŻYCIA”: 
1) „Zdrowy i aktywny senior” 

2) „Prozdrowotna Akademia Seniora” 

3) „Zdrowe żywienie - mądre myślenie” 

4) „Świadomość kluczem do zdrowia – profilaktyka nowotworowa – edukacja w szkołach 

średnich”. 

 

III. DZIAŁANIE ZESPOŁU KONSULTANTÓW DS. PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA 

 

IV. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I EDUKACYJNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 

 

 

W celu wyłonienia realizatorów poszczególnych zadań w okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono i rozstrzygnięto trzy konkursy ofert: 

   dwa dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

   jeden dla organizacji pozarządowych.  
W ramach konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o „Program współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” wybrano 6 realizatorów zadania pn.: 

„Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie 

i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców Katowic”. 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/721/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 marca 2021 r.
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W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wynikających z „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice” w 2020 r. wybrano podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, z którymi zostały zawarte umowy na realizację programów profilaktycznych.  

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii i zamknięciem 

szkół w 2020 r. wiele z zaplanowanych do realizacji zadań nie udało się zrealizować, a pozostałe 

zostały zorganizowane w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim w związku z wprowadzoną 

edukacją zdalną uczniów nie udało się zrealizować programów profilaktyki próchnicy oraz zajęć 

edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Program profilaktycznej opieki nad uczniami został 

natomiast zrealizowany w ograniczonym zakresie – tylko na terenie części szkół. Ponadto, zgodnie 

z sugestią dr. Jarosława Derejczyka nie zorganizowano etapu rehabilitacyjnego „Programu 

profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”. 

Informacje o podejmowanych działaniach były przekazywane mieszkańcom na bieżąco 

poprzez ogłoszenia prasowe, ogłoszenia na stronie internetowej www.katowice.eu oraz wiadomości 

wysyłane w systemie KISS. W szczególności informowano o możliwościach wzięcia udziału 

w szkole rodzenia (w trybie zdalnym), szczepieniach p/HPV dla dziewcząt, a także programach 

senioralnych, które były prowadzone zgodnie z zaleceniami służ sanitarnych i Ministerstwa 

Zdrowia.  

Jednocześnie wzorem lat ubiegłych we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Katowicach przygotowano kalendarze na 2021 rok o tematyce profilaktycznej, 

które zostały przekazane do katowickich szkół. 

 

 

I. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY 

Z PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (WYBRANYMI 

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT): 
 

 1) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup 

szczególnego narażenia w mieście Katowice 

 

W ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-

2020” w 2020 r. w Katowicach prowadzone były bezpłatne szczepienia p/pneumokokom dla dzieci 

w wieku poniżej 5 roku życia, których wcześniej nie zaszczepiono p/pneumokokom, a są 

szczególnie zagrożone zakażeniem tymi bakteriami w związku z przebywaniem w dużych 

skupiskach, jakimi są domy dziecka i Żłobek Miejski. Szczepieniami objęto także dzieci 

w rodzinach zastępczych zamieszkałych w Katowicach.  

Należy podkreślić, że od 2017 r. szczepienie to zostało wskazane jako obowiązkowe 

i bezpłatne w Programie Szczepień Ochronnych, ogłoszonym przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, jednakże dotyczy to wyłącznie dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2017 r. Z tego 

też powodu, w mieście Katowice podjęta została decyzja o rozszerzeniu grupy uprawnionych dzieci 

z rocznika 2016, którym to szczepienie zostało sfinansowane z budżetu miasta Katowice. Zakażenie 

pneumokokami jest szczególnie groźne dla najmłodszych mieszkańców Katowic i może 

wywoływać liczne powikłania zagrażające ich życiu i zdrowiu. W ramach Programu zaplanowano 

objęcie szczepieniem p/pneumokokom dzieci w wieku poniżej 5 roku życia szczepionką 

skoniugowaną 13-walentną wraz z badaniem lekarskim (liczba dawek szczepionki uzależniona jest 

od wieku dziecka), które uprzednio nie były szczepione przeciwko pneumokokom:  

a) przebywające w domach dziecka z terenu Katowic, 

b) uczęszczające do  następujących oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, 

c) umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice. 

Realizatorem „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup 

szczególnego narażenia w mieście Katowice” wybranym w drodze otwartego konkursu ofert był 
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w 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia”. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz fakt, iż w 2020 r programem była objęta 

niewielka populacja dzieci (tj. wyłącznie urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.), 

ostatecznie podano jedynie 3 dawki szczepionki 13-walentnej 3 dzieciom.  

Z realizatorem zawarto umowę na kwotę: 900,00 zł.   

 

 2) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście 

Katowice 
 

Czynnikiem odpowiedzialnym za raka szyjki macicy jest wirus o nazwie wirus brodawczaka 

ludzkiego (HPV). Istnieje dużo typów wirusa HPV, ale dwa najbardziej powszechne to HPV-16 

i HPV-18. W Polsce właśnie te dwa typy wirusa są przyczyną ok. 70% wszystkich przypadków 

zachorowań na raka szyjki macicy. Wymienione typy wirusa są także odpowiedzialne za raka 

prącia, pochwy, sromu, odbytu oraz części przypadków raka gardła, krtani, migdałków, oskrzela 

i przełyku. Wirusem HPV można się bardzo łatwo zarazić poprzez współżycie płciowe i zwykle nie 

wywołuje on żadnych objawów. W większości przypadków infekcja wirusem HPV przechodzi 

samoistnie. Jeżeli zakażenie ma charakter przewlekły, może dojść do powstania zmian 

przedrakowych, które nieleczone mogą doprowadzić do rozwinięcia się raka szyjki macicy. 

W związku z powyższym w 2020 r. w Katowicach po raz szósty przystąpiono do realizacji 

programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), skierowanego 

do dziewcząt – uczennic klas VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dziewcząt, 

które w 2019 r. rozpoczęły cykl szczepienia finansowany ze środków budżetu miasta Katowice, ale 

ze względu na przeciwwskazania zdrowotne lub uzasadnioną nieobecność w dniu szczepienia, nie 

zostały objęte wszystkimi trzema dawkami szczepionki). Warunkiem zaszczepienia jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Program ten obejmuje wiele etapów, w tym m.in. 

przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki HPV wśród 

rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli dziewcząt objętych szczepieniami, a także 

przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej wśród dziewcząt i chłopców oraz szczepienie 

dziewcząt dwoma dawkami w schemacie podanym przez producenta preparatu. 

Od 2019 r. miasto Katowice finansuje szczepienia nowszą szczepionką 9-walentną Gardasil, 

która chroni przed 9 typami wirusa - 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (w latach 2014-2018 

realizowano szczepienia szczepionką 4-walentną – 6, 11, 16 i 18).  

Realizatorem akcji szczepień było Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek 

Diagnostyki Sp. k. z siedzibą przy ul. Fredry 22 w Katowicach, z którym została zawarta umowa na 

kwotę: 110 681,38 zł. Koszt jednej dawki szczepionki wraz z badaniem lekarskim wynosił: 

- 366,14 zł (dot. dziewcząt, które rozpoczęły cykl szczepień w 2019 r.) 

- 405,04 zł (dot. dziewcząt uczęszczających do klas VII szkół podstawowych w roku szkolnym 

2019/2020). 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i brakiem możliwości organizacji spotkań 

edukacyjnych na terenie szkół w okresie sprawozdawczym edukacja została zrealizowana za 

pośrednictwem materiałów informacyjno-edukacyjnych, które zostały przekazane uczestnikom 

programu drogą elektroniczną.  

W okresie sprawozdawczym akcją informacyjno-edukacyjną objęto: 2 332 

rodziców/opiekunów prawnych, 1 128 chłopców i 1 111 dziewcząt w klasach VII szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (klasy VIII w roku szkolnym 2020/2021). We 

wszystkich katowickich szkołach uczestniczących w Programie zaszczepiono I dawką - 197 

dziewcząt, II dawkę - 76 dziewcząt, a III dawkę - 9 dziewcząt. 

Łącznie wykonano 282 szczepienia.  
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 3) Profilaktyczna opieka nad uczniami 
 

Program jest kontynuacją programu realizowanego od 2007 r. W 2020 r. obejmował 

on populację uczniów klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (od września 

2020 r. - klas IV). Jego celem było wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom wieku 

rozwojowego, w tym schorzeń ortopedycznych i chirurgicznych oraz ogólna ocena stanu zdrowia 

dzieci. Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie była pisemna zgoda rodziców. Każde dziecko 

zostało zbadane przez trzech specjalistów: pediatrę, chirurga dziecięcego oraz ortopedę.  

 W skład Programu wchodziły: 

- I Etap: zorganizowanie wykładów edukacyjnych dla rodziców uczniów objętych programem oraz 

uzyskanie pisemnej zgody rodziców na przeprowadzenie badań dziecka, 

- II Etap: przeprowadzenie kompleksowych badań przesiewowych pediatryczno-chirurgiczno-

ortopedycznych w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

pojedynczo dla każdego dziecka, zgodnie z procedurami postępowania dla pielęgniarki, pediatry, 

chirurga dziecięcego oraz lekarza ortopedy. 

 Realizatorem programu w 2020 r. było Medyczne Centrum Specjalistyczne „POLIMED” 

Sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach przy ul. Sandomierskiej 4/3, z którym zawarto umowę na 

kwotę: 22 000,00 zł. Niestety z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie szkół pozostali 

realizatorzy zrezygnowali z przeprowadzenia badań populacyjnych, natomiast ww. przychodni 

udało się zorganizować badania we wrześniu br. w części przewidzianych w umowie szkół, 

w których wyrażono na to zgodę.  

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania 250 uczniów, tj. ok. 12,6% populacji. 

W grupie przebadanych dzieci wykryto następujące nieprawidłowości:  

Oceniana sytuacja zdrowotna  Liczba uczniów Wartość (%) 

Nadwaga 34 13,6% 

Otyłość 27 10,8% 

Zagrożenie bezruchem 0 0% 

Choroby skóry 34 13,6% 

Nieprawidłowy wynik cisnienia tętniczego 23 9,2% 

Stwierdzone wady układu moczowo-płciowego 7 2,8% 

Stwierdzone wady układu kostno-stawowego 120 48% 

Stwierdzone wady układu nerwowego 0 0% 

Stwierdzone wady układu sercowo-naczyniowego 0 0% 

Nieprawidłowości w badaniu brzucha 1 0,4% 

Skierowano do specjalisty 81 32,4% 

Skierowano do szpitala  0 0% 

Inne nieprawidłowości  0 0% 

 Największy odsetek wśród badanych stanowiły wady układu kostno-stawowego stwierdzone 

u 120 uczniów, tj. 48% badanych. Uczniowie, u których stwierdzono wady postawy, otrzymali 

skierowania na konsultację specjalistyczną w poradni wad postawy i zalecenia pływania oraz 

ćwiczeń korekcyjnych pod kontrolą poradni. Każdy rodzic otrzymał ankietę swojego dziecka 

z pełną informacją o przeprowadzonym badaniu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – 

skierowanie do właściwego specjalisty. Łącznie 81 spośród przebadanych uczniów (32,4%) 

otrzymało skierowania do specjalistów. Zwraca uwagę również fakt, że łącznie u 24,4% uczniów 
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rozpoznano nadwagę lub otyłość – więcej niż w latach ubiegłych, jednakże należy wziąć pod uwagę 

niski odsetek populacji przebadanych uczniów (jedynie 12,6% przy ponad 70% w latach 

ubiegłych). Wyniki badań w 2020 r. poza ww. uwagą zasadniczo są jednak podobne do tych 

uzyskanych w latach 2014-2019. 

 

 4) Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy 
 

Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku skierowany był do mieszkańców 

Katowic, którzy w 2020 r. kończyli 60-62 lata, 75-77 lat lub byli w wieku powyżej 85 lat. Mogli oni 

skorzystać z szeregu bezpłatnych badań, w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu 

hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności 

fizycznej czy też wzroku i słuchu.  

 Wyniki badań były interpretowane przez lekarzy, którzy wystawiali ewentualne skierowania 

do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni 

specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, 

onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia 

w szpitalnych oddziałach specjalistycznych. 

W 2020 r. realizatorami badań były następujące podmioty wybrane w otwartym konkursie 

ofert: 

  Przychodnia AGMED Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Morcinka 15-17 - umowa na kwotę: 

800,00 zł, 

  Przychodnia NZOZ „Na Witosa" Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Witosa 21 - umowa na 

kwotę: 5 250,00 zł, 

  EMC Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Morawa 31 – umowa na kwotę: 

5 425,00 zł. 

Łącznie na realizację etapu podstawowego Programu w 2020 r. przeznaczono środki 

finansowe w wysokości: 11 475,00 zł. W ramach zawartych umów objęto badaniami 

profilaktycznymi w ramach etapu podstawowego 80 osób. 

 

5) Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” 

 

W 2020 r. po raz kolejny realizowano rozpoczęte w 2011 r. zajęcia w ramach „Szkoły 

Rodzenia”. Program był skierowany w szczególności do kobiet będących pierwszy raz w ciąży. 

Każda uczestniczka Programu (wraz z partnerem - ojcem dziecka) objęta została cyklem 10 

spotkań, w tym 5 spotkań teoretycznych i 5 spotkań praktycznych. Zajęcia prowadzone były przez 

specjalistów z poszczególnych dziedzin: specjalistę ginekologa – położnika, położną, psychologa 

i prawnika.  

Realizatorem wybranym w otwartym konkursie ofert był CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A – umowa na kwotę: 10 400,00 zł, co pozwoliło 

na objęcie programem 40 kobiet (w większości wraz z partnerami).  

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w 2020 r. zajęcia ze szkoły rodzenia odbywały się 

 w formie zdalnej. Realizator dostarczył natomiast wszelkie niezbędne materiały drukowane 

do domów uczestniczek. 

 

6) Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień" 
 

 Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego, przebiega z gorączką, 

kaszlem i ogólnym osłabieniem. Zarażenie grypą następuje drogą kropelkową, choroba ta przenosi 

się z osoby na osobę. W pewnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. 

Dane WHO wskazują, że grypa jest istotnym problemem zdrowotnym, choruje na nią na świecie 
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ok. 5-25% populacji, umiera 500 000 do 1 000 000 osób rocznie. Większość zgonów dotyczy 

pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Główną przyczyną zgonu z powodu zarażenia wirusem 

grypy nie jest sama choroba, ale występujące po niej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy 

należą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśni (w tym mięśnia sercowego), zapalenie 

spojówek, zapalenie ucha środkowego, ostra niewydolność nerek, zaostrzenie przebiegu astmy 

i POChP, nasilenie zmian otępiennych u osób starszych.  

 W obliczu ciągłego zagrożenia tą chorobą oraz licznymi groźnymi dla życia i zdrowia jej 

powikłaniami, celowym jest szczepienie osób starszych, z osłabioną odpornością i schorzeniami 

przewlekłymi. Dlatego też miasto Katowice w trosce o zdrowie swoich mieszkańców od wielu lat 

finansuje szczepienia ochronne p/grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia.  

 Realizatorami akcji szczepień p/grypie w 2020 r. było 18 podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, wybranych w drodze II otwartego konkursu ofert, które realizowały Program 

w punktach szczepień na terenie różnych dzielnic Katowic. Rozpoczęcie akcji szczepień nastąpiło 

we wrześniu. Szczepieniami objęto łącznie 2 153 mieszkańców, z tego 412 w domach pomocy 

społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Katowic oraz 12 w domu (osoby 

niepełnosprawne w stopniu znacznym). Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę: 102 476,50 zł. 

 

II. PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI (W RAMACH „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020”) W ZAKRESIE ZADANIA 

PN.: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE I POPRAWĘ ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI ŻYCIA”: 
 

1) „Zdrowy i aktywny senior” 

 

 Zadanie było realizowane przez Fundację Bażantowo z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Hierowskiego 2, a jego adresatami byli mieszkańcy Katowic w wieku 60 lat i starsi, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poprodukcyjnym, osób niepełnosprawnych 

i samotnych. W projekcie udział wzięło ok. 147 mieszkańców, którzy w sposób regularny 

uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych i ćwiczeniach ogólnorozwojowych (fitness, basen). Dzięki 

temu mieli oni możliwość prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową, 

co pozwoli ograniczyć wśród nich zachorowalność na choroby cywilizacyjne.  

 Fundacja otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości: 27 672,51 zł (w tym kwotę: 

10 000,00 zł w formie tzw. „małego grantu”, a 17 672,51 zł w otwartym konkursie ofert). 

 

2) „Prozdrowotna Akademia Seniora” 

 

 Zadanie było realizowane przez Fundację Komunikacji Międzykulturowej The Link 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Różyckiego 14C. W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań 

z dietetykiem, na których można było poznać zasady zdrowego odżywiania i dowiedzieć się, 

co należy jeść, aby długo żyć w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a także jak wzmocnić swój układ 

odpornościowy i zachować dobrą kondycję zdrowotną. Zrealizowano 6 godzin zajęć. 

Przeprowadzono również cykl zajęć ruchowych dot. profilaktyki zdrowego kręgosłupa, które 

składały się z trzech elementów – statycznych ćwiczeń fizycznych, nauki świadomego oddychania 

oraz aktywnego relaksu. Ćwiczenia miały na celu wzmocnienie mięśni i zwiększenie elastyczności 

ciała uczestników. Zorganizowano 60 godzin zajęć dla trzech grup. Łącznie w bezpłatnych 

zajęciach z dietetykiem oraz zajęciach ruchowych regularnie brało udział ok. 23 mieszkańców. 

 Na ww. projekt przekazano z budżetu miasta Katowice dotację w wysokości: 16 000,00 zł. 
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3) „Zdrowe żywienie – mądre myślenie” 

 

 Zadanie było realizowane przez Fundację Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Chałubińskiego 8. W ramach projektu zorganizowano 35 90-minutowych warsztatów na temat 

właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia. Celem spotkań z uczniami było wykształcenie 

wśród nich zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych 

i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed 

prowadzeniem niezdrowego stylu życia. Łącznie w warsztatach wzięło udział 740 osób z 7 szkół 

podstawowych. 

 Fundacja otrzymała dotację w wysokości: 8 000,00 zł. 

 

4) „Świadomość kluczem do zdrowia – profilaktyka nowotworowa – edukacja w szkołach 

średnich” 

 

 Fundacja Oko w Oko z Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 2a/13 

zorganizowała projekt, w ramach którego nagrano film edukacyjny dot. profilaktyki nowotworowej 

dla młodzieży. W filmie wypowiadali się: lekarz specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej 

oraz psychodietetyk. Poruszono również tematykę samobadania piersi i jąder. Nagranie zostało 

przekazane do szkół ponadpodstawowych, gdzie może zostać wykorzystane w ramach lekcji 

wychowawczych lub biologii. Film jest dostępny również na portalu YouTube oraz na stronie 

Fundacji.  

 Fundacja otrzymała dotację w wysokości: 3 500,00 zł.  

 

III. DZIAŁANIE ZESPOŁU KONSULTANTÓW DS. PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA 

 

Realizacja „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-

2020” była na bieżąco konsultowana z jego autorami, tj. specjalistami z poszczególnych dziedzin 

medycyny. W 2020 r. jednocześnie prowadzone były prace nad przygotowaniem projektu 

„Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”. W związku 

z tym skład Zespołu w 2020 r. został rozszerzony i aktualnie składa się on z następujących 

ekspertów:  

• dr n. med. Jarosław Derejczyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii 

dla województwa śląskiego, 

• prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii 

dziecięcej, 

• prof. dr hab. n. med. Halina Woś – specjalista z zakresu pediatrii, były Kierownik Kliniki 

Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II, 

• dr hab. n. med. Bogdan Michalski – specjalista ginekolog onkolog, 

• Jolanta Kolanko  – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, 

• prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny 

ratunkowej i zdrowia publicznego, 

• prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – prorektor Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego ds. rozwoju i promocji Uczelni, specjalista z zakresu ginekologii, endokrynologii 

i seksuologii, 

• lek. dent. Karolina Kolarczyk – wykładowca w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 

• dr hab. n. med. Paweł Matusik – specjalista pediatrii i endokrynologii. 

W 2020 r. zawarto umowy na udział konsultantów w pracach Zespołu na łączną kwotę: 

61 500,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia za udział w Zespole oraz 
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opracowanie programów przewidzianych do realizacji w latach 2021-2027. 

W grudniu 2020 r. „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2027” został 

przyjęty w drodze uchwały Rady Miasta Katowice. 

 

IV. DZIAŁANIA PROMOCYJNE I EDUKACYJNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ 
 

 W celu promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży miasta Katowice – wzorem lat ubiegłych 

– nawiązano współpracę z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Katowicach, dzięki czemu opracowano i wydrukowano kalendarze na 2021 r. w formacie A1 oraz 

trójdzielne o tematyce profilaktycznej, tj. prawidłowej higieny rąk. Kalendarze zostały przekazane 

dla placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, szkół średnich) na terenie Katowic, a także 

rozdysponowano je wśród mieszkańców Katowic za pośrednictwem podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą realizujących Program, szpitali, Żłobka Miejskiego, miejskich jednostek 

organizacyjnych (w tym m.in. poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Urzędu Miasta 

Katowice oraz za pośrednictwem katowickich organizacji pozarządowych.  

 Ponadto, z uwagi na znaczący spadek przeprowadzanych badań profilaktycznych 

w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego we współpracy z Centrum Medycznym 

Tommed Sp. z o.o. Ośrodkiem Diagnostyki Sp. k. przygotowano i wydrukowano broszurki 

dot. profilaktyki raka jelita grubego i badań kolonoskopowych.  

 Ww. kalendarze i materiały zostały zamówione w drukarni Klucze Poligrafii Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 4/11. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę: 

11 089,34 zł. 

Jednocześnie z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie szkół nie udało się 

w 2020 r. zrealizować projektu „Zdrowie psychiczne w pigułce”, który w ubiegłych latach 

na zlecenie miasta Katowice realizował w szkołach Ośrodek Metis z siedzibą w Katowicach. 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Podsumowując, w 2020 r. na realizację wszystkich zadań wynikających z „Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” przeznaczono środki 

finansowe w wysokości: 385 694,73 zł (w ramach zadań własnych powiatu). W planie budżetowym 

zaplanowano środki w wysokości: 773 991,00 zł, co oznacza, że wykonanie kształtowało się na 

poziomie 49,83%. Oznacza to, że było ono zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych: 2014 

(94,11%), 2015 (96,97%), 2016 (97,71%), 2017 (93,57%), 2018 (89,21%) i 2019 (88,48%). Należy 

jednak zwrócić uwagę, że w 2020 r. główną przeszkodą w prawidłowej realizacji Programu było 

ogłoszenie na terenie całego kraju stanu epidemii, co w dużej mierze uniemożliwiło lub znacząco 

utrudniło realizację programów profilaktycznych, które skierowane są w szczególności do dzieci 

i młodzieży oraz seniorów.  

 Łącznie z różnych możliwości oferowanych w ramach poszczególnych projektów 

skorzystało ok. 3 625 mieszkańców Katowic. Jest to znacząco mniejsza liczba niż w roku ubiegłym 

(ok. 22 100 osób). Obserwowana w ubiegłym roku sytuacja epidemiczna, która spowodowała m.in. 

zmniejszenie zgłaszalności na różnorodne badania profilaktyczne (nie tylko finansowane przez 

miasto, ale również przez NFZ), a także ograniczenie aktywności fizycznej mieszkańców, 

w szczególności dzieci i młodzieży, sprawia, że w kolejnych latach konieczne będzie dalsze 

podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, które bezpośrednio wpływa 

na jakość naszego życia. Umożliwi to przyjęty w grudniu 2020 r. „Program Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027”.  

 Tabela zamieszczona na następnej stronie zawiera zbiorcze zestawienie wydatków na 

realizację poszczególnych programów i działań w 2020 r. w ramach Programu.  
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PODSUMOWANIE LAT 2014-2020 
 

Ponieważ 2020 rok był ostatnim rokiem realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 

miasta Katowice na lata 2014-2020” poniżej przygotowano dodatkowo informację zbiorczą, która 

dotyczy programów polityki zdrowotnej realizowanych przez cały okres obowiązywania uchwały. 

 

1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego 

narażenia w mieście Katowice 

 W ramach ww. programu zaszczepiono p/pneumokokom ok. 800 dzieci, które uczęszczały do 

Żłobka Miejskiego, a także przebywały w katowickich domach dziecka oraz rodzinach zastępczych. 

Łącznie podano 1189 dawek szczepionki (niektóre dzieci otrzymały tylko jedną dawkę, inne dwie 

lub trzy – w zależności od wieku, zgodnie ze schematem preparatu szczepionkowego). 

Rok I dawka II dawka III dawka Łącznie Kwota 

2014 165 65 0 230 66 700,00 zł 

2015 156 77 21 254 73 660,00 zł 

2016 310 33 7 350 94 500,00 zł 

2017 93 62 45 200 57 000,00 zł 

2018 72 35 23 130 37 050,00 zł 

2019 9 0 13 22 6 270,00 zł 

2020 1 1 1 3 900,00 zł 

RAZEM: 806 273 110 1189 336 080,00 zł 

 

REALIZACJA „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE  

NA LATA 2014-2020” W 2020 ROKU 
L.p. Nazwa działania Wykonanie 

I. 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY 

Z PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

(WYBRANYMI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT): 

257 932,88 zł 

1. 
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego 

narażenia w mieście Katowice 
900,00 zł 

2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice 110 681,38 zł 

3. Profilaktyczna opieka nad uczniami. 22 000,00 zł 

4. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy 11 475,00 zł 

5. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” 10 400,00 zł 

6. Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" 102 476,50 zł 

II. 

PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI (W RAMACH „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA 

KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020”) W RAMACH 

ZADANIA: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE I POPRAWĘ ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI ŻYCIA”: 

55 172,51 zł 

1. „Zdrowy i aktywny senior” 27 672,51 zł 

2. „Prozdrowotna Akademia Seniora” 16 000,00 zł 

3. „Zdrowe żywienie – mądre myślenie” 8 000,00 zł 

4. „Świadomość kluczem do zdrowia – profilaktyka nowotworowa – edukacja w szkołach średnich” 3 500,00 zł 

III. 
DZIAŁANIE ZESPOŁU KONSULTANTÓW  

DS. PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA 
61 500,00 zł 

IV. 
DZIAŁANIA PROMOCYJNE I EDUKACYJNE  

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 
11 089,34 zł 

RAZEM: 385 694,73 zł   
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2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice 

 W ramach ww. programu zorganizowano szczepienia p/HPV dla dziewcząt w klasach VII 

szkół podstawowych (wcześniej: klasach I szkół gimnazjalnych). W latach 2014-2020 zaszczepiono 

łącznie 4048 dziewcząt, co stanowiło ok. 59% całej populacji dziewcząt urodzonych w latach 2000-

2006, które uczęszczały do szkół w Katowicach. 

Rok Populacja dziewcząt Udział w szczepieniach 
Środki przeznaczone na 

realizację programu 

2014 990 620 (62,6%) 230 360,00 zł 

2015 1005 686 (68,3%) 276 780,00 zł 

2016 1000 651 (65,1%) 262 920,00 zł 

2017 1006 612 (60,8%) 243 600,00 zł 

2018 996 645 (64,7%) 273 415,00 zł 

2019 913 637 (69,8%) 458 341,88 zł 

2020 990 197 (19,9%) 110 681,38 zł 

RAZEM: 6900 4048 (58,7%) 1 856 098,26 zł 

 

3. Profilaktyczna opieka nad uczniami 

 Program corocznie był realizowany w klasach III szkół podstawowych i zakładał objęcie 

uczniów badaniami przesiewowymi przez chirurga dziecięcego, pediatrę, ortopedę oraz 

pielęgniarkę. Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie 10139 uczniów, co stanowiło ok. 67% 

populacji dzieci urodzonych w latach 2004-2011, które uczęszczały do szkół podstawowych 

w Katowicach. Na szczególną uwagę zwraca fakt, że u ok. 15,5% dzieci zdiagnozowano nadwagę 

lub otyłość, a także aż u 47,4% dzieci stwierdzono wady układu kostno-stawowego. 

Oceniana sytuacja zdrowotna 

2014-2020 

(łącznie zbadano 10139 uczniów) 

Liczba uczniów % zbadanej populacji 

Nadwaga 1172 11,6% 

Otyłość 399 3,9% 

Zagrożenie bezruchem 5 0,05% 

Choroby skóry 803 7,9% 

Nieprawidłowy wynik ciśnienia tętniczego 809 8% 

Stwierdzone wady układu moczowo-

płciowego 
550 5,4% 

Stwierdzone wady układu kostno-stawowego 4804 47,4% 

Stwierdzone wady układu nerwowego 5 0,05% 

Stwierdzone wady układu sercowo-

naczyniowego 
60 0,6% 

Nieprawidłowości w badaniu brzucha 159 1,6% 

Skierowano do specjalisty 3821 37,7% 

Skierowano do szpitala 2 0,02% 

Inne nieprawidłowości 345 3,4% 
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Zgłaszalność do Programu w latach 2014-2020 wyglądała następująco: 

Rok Populacja Udział w badaniach 

2014 2161 1569 (72,6%) 

2015 1888 1514 (80,2%) 

2016 2046 1660 (81,1%) 

2017 2912 2140 (73,5%) 

2018 3147 2325 (73,9%) 

2019 998 681 (68,2%) 

2020 1984 250 (12,6%) 

RAZEM: 15136 10139 (67%) 

 

4. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice 

 Program realizowany był corocznie z wyłączeniem 2020 roku, w którym z uwagi na 

obowiązujący stan epidemii realizatorzy nie mieli możliwości przeprowadzenia badań wśród 

uczniów. W ramach programu zrealizowano badania przesiewowe stanu zdrowia jamy ustnej 

u dzieci w klasach II i V, a także przeprowadzono lakowanie zębów szóstych i siódmych. Dzieci 

brały również udział w zajęciach edukacyjnych. 

 Łącznie w etapie edukacyjnym z programu skorzystało 20 075 dzieci (w tym 10 429 uczniów 

klas II oraz 9 646 uczniów klas V), tj. ok. 76% populacji uczniów uczęszczających do klas II i V 

w okresie realizacji programu.  

 
Dzieci 8-letnie Dzieci 11-letnie 

Populacja Edukacja Badania Lakowanie Populacja Edukacja Badania Lakowanie 

2014 1982 
1614 

81% 

1487 

75% 

1343 

68% / 90%* 
2099 

1630 

78% 

1412 

67% 

1082 

52% / 77%* 

2015 2085 
1643 

79% 

1525 

73% 

1456 

70% / 95%* 
2024 

1557 

77% 

1394 

69% 

1109 

55% / 80%* 

2016 2888 
2437 

84% 

2414 

84% 

2213 

77% / 92%* 
2038 

1600 

79% 

1435 

70% 

1068 

52% / 74%* 

2017 3133 
2540 

81% 

2300 

73% 

2118 

68% / 92%* 
1906 

1437 

75% 

1233 

65% 

891 

47% / 72%* 

2018 989 
725 

73% 

658 

67% 

612 

62% / 93%* 
2032 

1485 

73% 

1361 

67% 

1023 

50% / 75%* 

2019 2103 
1470 

70% 

1385 

66% 

1268 

60% / 92%* 
3073 

1937 

63% 

1786 

58% 

1220 

40% / 68% 

Łącznie 13180 
10429 

79% 

9769 

74% 

9010 

68% / 92%* 
13172 

9646 

73% 

8621 

65% 

6393 

49% / 74%* 

* - % całej populacji danego rocznika / % dzieci biorących udział w badaniu. 

 

5. Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół 

podstawowych 

W ramach programu realizowano zajęcia edukacyjne (część teoretyczna i praktyczna) 

z zakresu pierwszej pomocy w klasach IV szkół podstawowych. Z uwagi na brak wystarczających 

środków na realizację programu, a także niskie zainteresowanie prowadzeniem zajęć wśród 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą programem obejmowano wyłącznie część szkół 

podstawowych. W 2018 roku program nie został zrealizowano z powodu braku ofert złożonych 

w otwartym konkursie na jego realizację, natomiast w 2020 roku realizację programu uniemożliwiło 

ogłoszenie stanu epidemii i związane z nim zdalne nauczanie. Udział uczniów w programie był 

następujący: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 50022297-D3BE-4556-9CCD-52513C5037A3. Podpisany Strona 11



Rok I cykl II cykl 

2014 253 234 

2015 277 268 

2016 576 566 

2017 468 455 

2019 53 57 

RAZEM: 1627 1580 

 

6. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” 

 W ramach programu zorganizowano bezpłatne zajęcia ze szkoły rodzenia, w których 

mieszkanki Katowic mogły wraz z partnerami (ojcami dzieci) skorzystać z wiedzy ginekologa, 

położnej, prawnika i psychologa. Z uwagi na brak złożonych ofert w konkursie w latach 2016-2017 

program nie był realizowany. W pozostałych latach jego realizacja wyglądała następująco: 

Rok Liczba kobiet (par) 

2014 69 

2015 74 

2018 22 

2019 42 

2020 40 

RAZEM: 247 

 

7. Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap podstawowy 

i rehabilitacyjny 
 Program był skierowany do seniorów, którzy w danym roku kalendarzowym kończyli 60, 61, 

62, 75, 76 i 77 lat lub byli w wieku powyżej 85 lat. W etapie podstawowym zorganizowano 

bezpłatne badania przesiewowe i testy sprawnościowe, a osoby ze stwierdzoną niesprawnością 

ruchową mogły dodatkowo skorzystać z 16 godzin rehabilitacji. W latach 2014-2020 zgłaszalność 

do udziału w programie wyglądała następująco: 

Rok Etap podstawowy Etap rehabilitacyjny 

2014 203 0 

2015 Przerwa w realizacji i dokonanie zmian 

w programie poprzez rozszerzenie grupy 

wiekowej o osoby pow. 85. roku życia 

2016 196 42 

2017 273 21 

2018 268 38 

2019 101 28 

2020 80 0 

RAZEM: 1121 129 
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8. Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” 

 W ramach programu seniorzy w wieku 65 lat i starsi mogli corocznie skorzystać 

z bezpłatnych szczepień p/grypie. Przeprowadzono również akcję szczepień na terenie placówek 

stacjonarnych (DPS, ZOL itp.). Realizacja Programu w latach 2014-2020 wyglądała następująco: 

Rok Kwota Liczba 

realizatorów 

Liczba 

zaszczepionych 

mieszkańców 

2014 75 284,00 zł 14 2233 

2015 131 984,00 zł 19 4125 

2016 74 159,00 zł 16 2287 

2017 74 997,60 zł 19 2184 

2018 239 326,50 zł 20 5666 

2019 210 572,00 zł 18 4841 

2020 102 476,50 zł 18 2153 

RAZEM: 908 799,60 zł Śr. 17,7 rocznie 23489 

 

9. Podsumowanie 

 

 Łącznie działaniami profilaktycznymi w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

dla miasta Katowice na lata 2014-2020” objęto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dokładna liczba 

jest niemożliwa do ustalenia z uwagi na fakt, że w niektórych programach jedna osoba mogła wziąć 

udział kilka razy (np. szczepienia p/grypie), natomiast w przypadku programów szkolnych niektóre 

dzieci skorzystały z kilku z nich, w szczególności uczniowie klas II w roku szkolnym 2013/2014 

oraz w roku szkolnym 2014/2015, którzy zostali w kolejnych latach objęci wszystkimi programami.  

 Adresatami działań profilaktycznych były w szczególności osoby starsze oraz dzieci 

i młodzież, ale należy również podkreślić, że pośrednio lub bezpośrednio edukacją objęto także 

rodziców i opiekunów prawnych dzieci.  

 Uzupełnieniem działań podejmowanych przez miasto Katowice w ramach przyjętych 

programów polityki zdrowotnej były projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz 

Śląski Uniwersytet Medyczny. Ponadto wielokrotnie podejmowano współpracę z Państwową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia w celu przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

 W latach 2014-2020 łącznie wydatkowano na realizację działań związanych z profilaktyką 

i promocją zdrowia kwotę 7 449 331,19 zł, w tym 7 006 841,15 zł w ramach zadań własnych 

powiatu, a 442 490,04 zł w ramach zadań własnych gminy. Ponadto równolegle do działań 

podejmowanych w ramach Programu w latach 2017-2019 zrealizowano dwie edycje projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego”.  

 Zbiorcze podsumowanie przedstawia tabela na ostatniej stronie. 
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PODSUMOWANIE FINANSOWE REALIZACJI 

 „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA  

DLA MIASTA KATOWICE NA LATA 2014-2020" 

L.p. Nazwa działania 

Wykonanie 

Zadania własne 

powiatu 

Zadania własne 

gminy 

I. 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY 

Z PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

(WYBRANYMI W OTWARTYM 

KONKURSIE OFERT): 

5 496 458,87 zł 0,00 zł 

II. 

PROJEKTY REALIZOWANE WE 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

797 806,73 zł 0,00 zł 

III. 

PROJEKT PN. „OD PRZEDSZKOLA DO 

SENIORA” (W RAMACH DOTACJI DLA 

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO) 

0,00 zł 442 490,04 zł 

IV. 

KATOWICKIE DNI PROMOCJI 

ZDROWIA (W RAMACH DOTACJI DLA 

SPZLA „MOJA PRZYCHODNIA”  

W KATOWICACH) 

299 680,00 zł 0,00 zł 

V. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE I 

EDUKACYJNE Z ZAKRESU 

PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

232 195,55 zł 0,00 zł 

VI. 

DZIAŁANIE  ZESPOŁU 

KONSULTANTÓW DS. PROFILAKTYKI  

I PROMOCJI ZDROWIA 

180 700,00 zł 0,00 zł 

RAZEM: 

7 006 841,15 zł 442 490,04 zł 

7 449 331,19 zł 

VII. 

PROJEKT PN. „PROGRAM 

PROFILAKTYKI I WCZESNEGO 

WYKRYWANIA RAKA JELITA 

GRUBEGO” (DWIE EDYCJE) 

264 965,05 zł 0,00 zł 
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