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REGULAMIN PROGRAMU #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP 

 

§ 1. DEFINICJE 

1. Wszelkie pojęcia w Regulaminie pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym 

paragrafie: 

Jednostka OSP Jednostka ochrony przeciwpożarowej - ochotnicza straż pożarna. 

Karta Szczepień 

OSP 

E-Karta Szczepień z Numerem SWD Jednostki OSP wpisanym w polu 

“Informacje dodatkowe”, wystawiana przez personel medyczny po 

zaszczepieniu pacjenta w ramach Szczepienia OSP po 27 lipca 2021 r. i przed 

31 października 2021 r. 

Numer SWD 

Jednostki OSP 

7 cyfrowy numer zawierający numer województwa – 2 cyfry, numer 

komendy powiatowej/miejskiej w województwie – 2 cyfry, numer OSP  

– 3 cyfry. 

Organizator Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Program Program #SzczepimySię z OSP. 

Pula Środków Pula środków finansowych w wysokości 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści 

milionów złotych) do przeznaczenia na wypłatę dofinansowania dla 

Jednostek OSP w ramach “Premii za Szczepienia OSP”. 

Punkty za 

Szczepienia 

Punkty za wykonane Szczepienia OSP. 

PWDL Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który prowadzi punkt Szczepień 

lub Mobilna Jednostka Szczepień. 

Regulamin Niniejszy dokument określający szczegółowe zasady organizacji Programu. 

System P1 System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Szczepienia OSP Szczepienia podczas których spełniona jest jedna z trzech przesłanek 

określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu. 

Szczepienie Szczepienie przeciw COVID-19 wykonane szczepionką zarejestrowaną  

w Unii Europejskiej. 

Tymczasowy 

Punkt Szczepień 

Punkt szczepień zorganizowany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi  

w dokumencie “Plenerowe Punkty Szczepień” lub “Minimalne wymogi dla 

punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi,  

w których odbywać się będą masowe szczepienia”, które stanowią 

załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu. 

Umowa z PWDL Umowa pomiędzy Jednostką OSP i PWDL, w której określone są warunki 

współpracy w ramach Programu. 
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Ustawa 

Zmieniająca 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. 

zm.1).  

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Celem Programu jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez promocję i zapewnienie większej 

dostępności Szczepień.  

2. Program przeprowadza Organizator przy pomocy Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. W sprawach związanych z Programem Jednostki OSP kontaktują się z Organizatorem za 

pośrednictwem właściwej terytorialnie komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU 

1. W Programie mogą wziąć udział wszystkie Jednostki OSP w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Aby wziąć udział w Programie Jednostka OSP podpisuje Umowę z PWDL. Strony do zawarcia 

tejże umowy mogą wykorzystać wzory stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Regulaminu. 

Jednostka OSP zgłasza podpisanie Umowy z PWDL do właściwej terytorialnie komendy 

powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie później niż w piątym dniu roboczym od 

dnia jej podpisania. W przypadku braku zgłoszenia Umowy z PWDL, Jednostka OSP nie będzie 

uwzględniana w Programie.  

3. Podpisanie Umowy z PWDL oznacza, że zadania określone w ust. 4 pkt 1 i 2 mogą być 

finansowane wyłącznie z jednego źródła – środków przeznaczonych na realizację Programu. 

4. W ramach Programu wykonane Szczepienie traktowane jest jako Szczepienie OSP, jeżeli wystąpi 

przynajmniej jedna z trzech okoliczności: 

1) Jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego 

wykonującego Szczepienie w obie strony z umówionego miejsca do miejsca zamieszkania 

pacjenta;  

2) Jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport pacjenta w obie strony z miejsca 

zamieszkania pacjenta do miejsca wykonywania Szczepienia;  

3) Szczepienia przeprowadzane są w Tymczasowym Punkcie Szczepień zorganizowanym  

i prowadzonym przez Jednostkę OSP. 

5. Program składa się z 3 części: 

1) „Premia na Start”; 

2) ”Premia za Szczepienia OSP”; 

3) „OSP na Medal #SzczepimySię”. 

6. W ramach „Premii na Start” każda Jednostka OSP otrzymuje 3.000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) jeżeli wykona 50 Szczepień OSP pierwszą dawką.  

7. W ramach „Premii za Szczepienia OSP” dofinansowanie mogą otrzymać Jednostki OSP, które 

wykonają nie mniej niż 50 Szczepień OSP pierwszą dawką.  

                                            
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255. 
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8. W ramach „Premii za Szczepienia OSP” Jednostka OSP otrzymuje dofinansowanie w następującej 

wysokości: 

1) 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) za Szczepienie OSP wykonane dla osoby urodzonej do 

31 grudnia 1961 r. włącznie; 

2) 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za Szczepienie OSP wykonane dla osoby urodzonej 

począwszy od 1 stycznia 1962 r. 

9. Jednostka OSP nie uzyskuje dofinansowania w ramach „Premii za Szczepienia OSP” za wykonanie 

pierwszych 50 Szczepień OSP pierwszą dawką.  

10. Dofinansowanie w ramach „Premii za Szczepienia OSP” jest przyznawane Jednostkom OSP do 

wyczerpania Puli Środków i odbywa się w kolejności daty raportowania Kart Szczepień OSP  

w Systemie P1.  

11. W ramach „OSP na Medal #SzczepimySię” Jednostkom OSP przysługuje dofinansowanie 

przyznawane na podstawie Punktów za Szczepienia, przy czym jeżeli wszystkie Jednostki OSP 

zdobyły mniej niż 100 Punktów za Szczepienia, to dofinansowanie w ramach „OSP na Medal 

#SzczepimySię” nie jest przyznawane. Dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 300 

Jednostek OSP, na następujących zasadach: 

1) Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach „OSP na Medal #SzczepimySię” jest 

zdobycie przez Jednostkę OSP nie mniej niż 100 Punktów za Szczepienia oraz wykonanie 

nie mniej niż 50 szczepień pierwszą dawką;  

2) Jednostka OSP, która uzyskała najwięcej Punktów za Szczepienia otrzymuje 

dofinansowanie w wysokości: 

a) 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), jeżeli zdobyła nie mniej niż 1.000 

Punktów za Szczepienia, albo 

b) 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli zdobyła między 500 

a 999 Punktów za Szczepienia, albo 

c) 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), jeżeli zdobyła między 100 a 499 

Punktów za Szczepienia; 

3) Jednostki OSP które uzyskały drugi i trzeci najlepszy wynik pod względem Punktów za 

Szczepienia otrzymują dofinansowanie w wysokości: 

a) po 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, 

jeżeli zdobyła nie mniej niż 500 Punktów za Szczepienia, lub 

b) po 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, jeżeli 

zdobyła nie mniej niż 100 Punktów za Szczepienia; 

4) Jednostki OSP, które uzyskały wynik pod względem Punktów za Szczepienia pomiędzy 

czwartym i dziesiątym miejscem otrzymują dofinansowanie w wysokości: 

a) po 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, jeżeli zdobyła nie 

mniej niż 500 Punktów za Szczepienia, lub 

b) po 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, jeżeli 

zdobyła nie mniej niż 100 Punktów za Szczepienia; 

5) Jednostki OSP, które uzyskały wynik pod względem Punktów za Szczepienia pomiędzy 

jedenastym i setnym miejscem otrzymują dofinansowanie w wysokości po 20.000 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, jeżeli zdobyła nie mniej niż 

100 Punktów za Szczepienia; 
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6) Jednostki OSP, które uzyskały wynik pod względem Punktów za Szczepienia pomiędzy sto 

pierwszym i trzysetnym miejscem otrzymują dofinansowanie w wysokości: po 5.000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) każda Jednostka OSP, jeżeli zdobyła nie mniej niż 100 

Punktów za Szczepienia. 

12. Punkty za Szczepienia liczone są w następujący sposób: 

1) Za każde Szczepienie OSP podane osobie urodzonej począwszy od 1 stycznia 1962 r. 

przysługuje 1 punkt; 

2) Za każde Szczepienie OSP podane osobie urodzonej do 31 grudnia 1961 r. włącznie 

przysługują 2 punkty. 

13. Liczbę Szczepień OSP dla każdej Jednostki OSP oblicza Centrum e-Zdrowia na podstawie 

wystawionych Kart Szczepień OSP.  

14. W czasie trwania Programu rankingi Jednostek OSP według Punktów za Szczepienia zostaną 

udostępnione na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie/osp w momencie wykonania nie 

mniej niż 50 Szczepień OSP pierwszą dawką przez pierwszą Jednostkę OSP. Rankingi będą 

aktualizowane raz w tygodniu przez Centrum e-Zdrowia. 

15. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby Punktów za Szczepienia przez więcej niż jedną 

Jednostkę OSP, o miejscu tych Jednostek OSP w rankingu o którym mowa w ust. 14 będą 

decydowały dodatkowe wskaźniki, w następującej kolejności: 

1) wyższa liczba Szczepień OSP podanych osobom urodzonym do 31 grudnia 1961 r. włącznie 

oraz, jeżeli rozstrzygnięcie nie nastąpi: 

2) wcześniejszy dzień wystawienia ostatniej Karty Szczepień OSP oraz, jeżeli rozstrzygnięcie 

nie nastąpi: 

3) wcześniejszy dzień podpisania Umowy z PWDL. 

16. Pisemna informacja o Jednostkach OSP uprawnionych do otrzymania środków finansowych  

w ramach części „Premia na Start” przesyłana jest Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej przez Centrum e-Zdrowia nie rzadziej niż raz w tygodniu w zakresie uzgodnionym  

z Organizatorem. 

17. Pisemna informacja o wysokości środków finansowych należnych poszczególnym jednostkom 

OSP ramach „Premii za Szczepienia OSP” oraz „OSP na Medal #SzczepimySię” zostanie 

przekazana przez Centrum e-Zdrowia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej po 

zakończeniu Programu i obliczeniu ostatecznych wyników, nie później niż do dnia 30 listopada 

2021 r. 

18. Warunkiem utworzenia Tymczasowego Punktu Szczepień jest wysłanie przez Jednostkę OSP,  

za pośrednictwem komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, formularza 

zgłoszeniowego drogą mailową i uzyskanie akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Formularz zgłoszeniowy i adresy mailowe oddziałów 

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załącznik nr 7 i 8 do Regulaminu.  

19. Dofinansowanie w ramach Programu jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy Zmieniającej. Dofinansowanie w ramach Programu 

można uzyskać za Szczepienia wykonane do dnia 31 października 2021 r.  

20. Karta Szczepień OSP może być wystawiona przez PWDL tylko w trakcie obowiązywania Umowy 

z PWDL.  
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§ 4. ZASADY POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW 

1. W celu uzyskania i rozliczenia środków, o których mowa w niniejszym Regulaminie Jednostka 

OSP musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

1) Podpisać umowę o dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 

2) Wydać środki pozyskane w ramach Programu w terminie do dnia 30 września  

2022 r.;  

3) Złożyć sprawozdanie z wykonania zadania w terminie do dnia 31 października  

2022 r. – w trybie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 1; 

4) Otrzymać zatwierdzenie sprawozdania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej w zakresie rzeczowym i finansowym do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Jednostka OSP może przeznaczyć środki, o których mowa w niniejszym Regulaminie na 

następujące cele: 

1) Zakup oraz naprawę (serwis, przeglądy techniczne) pojazdów pożarniczych i sprzętu 

ratowniczego; 

2) Zakup sprzętu wykorzystywanego w remizach/strażnicach OSP do zabezpieczenia 

długotrwałych akcji ratowniczych; 

3) Remont lub modernizację remiz/strażnic OSP. 

3. Wypłata środków, o których mowa w niniejszym Regulaminie będzie realizowana  

z wykorzystaniem Systemu Obsługi Dofinansowań przez Komendę Główną Państwowej Straży 

Pożarnej po podpisaniu przez Jednostkę OSP umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powinna zostać podpisana nie później niż  

w terminie 14 dni od spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 7. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wątpliwości związane z Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Programu  

w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej 

gov.pl/szczepimysie/osp oraz w mediach społecznościowych. 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy OSP – punkt szczepień (transport). 

2. Wzór umowy OSP – punkt szczepień (Tymczasowy Punkt Szczepień). 

3. Wzór umowy OSP – MJS (transport). 

4. Wzór umowy OSP – MJS (Tymczasowy Punkt Szczepień). 

5. Plenerowe Punkty Szczepień. 

6. Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi,  

w których odbywać się będą masowe szczepienia. 

7. Formularz zgłoszeniowy (Tymczasowy Punkt Szczepień). 

8. Adresy mailowe oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.  


