REGULAMIN KONKURSU ROSNĄCA ODPORNOŚĆ
§ 1. DEFINICJE
Konkurs

Konkurs Rosnąca Odporność.

Regulamin

Niniejszy dokument określający szczegółowe zasady organizacji i
przebiegu Konkursu.

Organizator

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. poz.
2191).

Ustawa
COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)).

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.2)).

Osoba
zaszczepiona

Osoba, która otrzymała pełny cykl
zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Liczba
mieszkańców
gminy

Liczba mieszkańców gminy według danych Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS) zawartych w opracowaniu Ludność. Stan i
struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan
w dniu 31 grudnia 2020 r.).

Zaszczepiony
mieszkaniec
gminy

Osoba zaszczepiona przypisana do danej gminy przez Centrum eZdrowia.

Wskaźnik
Wyszczepienia

Iloraz liczby zaszczepionych mieszkańców
mieszkańców gminy pomnożony przez 100%.
Wskaźnik Wyszczepienia =

szczepień

gminy

szczepionką

do

liczby

Liczba zaszczepionych mieszkańców gminy
∗ 100%
Liczba mieszkańców gminy
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Wskaźnik
Wzrostu

Różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1
sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w
punktach procentowych.
Wskaźnik Wzrostu
= Wskaźnik Wyszczepienia na dzień 31.10.2021
− Wskaźnik Wyszczepienia na dzień 1.08.2021

Ranking

Zestawienie gmin w każdym powiecie w kolejności według zasad
opisanych w § 3 ust. 3-4.

Wniosek

Wniosek o odbiór Nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Nagroda

Środki pieniężne wskazane w § 4 ust. 2-4 Regulaminu.

Lista

Lista gmin, którym przysługuje Nagroda.

Laureat
Konkursu

Gmina, która zostanie umieszczona na Liście oraz która złoży w
terminie poprawnie wypełniony Wniosek.

Wojewoda

Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę gminy

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE
1. Celem

Konkursu

jest

utrwalenie

i

promocja

samorządowych

działań

profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
2. Procedurę konkursową przeprowadza Organizator przy pomocy Biura Prezesa Rady
Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. W sprawach związanych z Konkursem, gminy kontaktują się z Organizatorem, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres GminaNaMedal@kprm.gov.pl.

§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs dotyczy wszystkich gmin w Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem gmin
będących miastami na prawach powiatu.
2. Laureatami Konkursu mogą być gminy znajdujące się w powiatach z minimum 3
gminami.
3. Miejsca w Rankingu przyznawane są według Wskaźnika Wzrostu. Gminy z wyższym
Wskaźnikiem Wzrostu zajmują wyższe miejsce w Rankingu.
4. Jeżeli minimum dwie gminy osiągną Wskaźnik Wzrostu o tej samej wartości, wyższe
miejsce w Rankingu przysługuje gminie, która osiągnie:
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1) wyższy Wskaźnik Wyszczepienia na dzień 31 października 2021 r., oraz, w
przypadku gdy rozstrzygnięcie nie nastąpi, wyższe miejsce w Rankingu
przysługuje gminie, która osiągnie:
2) wyższy stosunek liczby zaszczepionych mieszkańców gminy powyżej 60 roku
życia do liczby mieszkańców gminy.
5. W powiatach z trzema gminami Nagroda przysługuje gminie z najwyższym miejscem
w Rankingu.
6. W powiatach z czterema gminami Nagroda przysługuje dwóm gminom z najwyższym
miejscem w Rankingu.
7. W powiatach z więcej niż czterema gminami Nagroda przysługuje trzem gminom z
najwyższym miejscem w Rankingu.
8. Liczbę zaszczepionych mieszkańców gminy oblicza Centrum e-Zdrowia na podstawie
listy unikalnych pacjentów z numerem PESEL, dla których w systemie Zdarzeń
Medycznych została wypełniona karta szczepień.
9. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, nie są uwzględniane w Konkursie.
10. Przyporządkowanie numerów PESEL zaszczepionych osób do danej gminy odbywa
się na podstawie 5 źródeł danych, w kolejności:
1) Centralny Wykaz Ubezpieczonych;
2) adres zamieszkania w systemie e-Zdrowie (P1) przekazany przez pacjenta w
Internetowym Koncie Pacjenta lub podczas wizyty lekarskiej w gabinet.gov.pl.;
brane pod uwagę są wyłącznie adresy podane po dniu 1 stycznia 2021 r.;
3) karty szczepień, które zawierają adres podany przez pacjenta podczas
szczepienia przeciw COVID-19, rejestrowany przez pracownika medycznego;
4) adres zameldowania;
5) adres punktu szczepień, w którym zostało wykonane szczepienie pacjenta.
11. Jeżeli na podstawie źródeł wymienionych w ust. 15 nie uda się przyporządkować
gminy do numeru PESEL danej osoby, dana osoba nie będzie uwzględniana w
Konkursie.
12. W ramach Konkursu raz ustalony adres pacjenta stanowi trwałe przypisanie pacjenta
do gminy.
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13. W ramach Konkursu Rankingi w poszczególnych powiatach są oparte o wartość
Wskaźnika Wzrostu na dzień 31 października 2021 r. Osoby z kartami szczepień
wystawionymi po dniu 31 października 2021 r. nie są wliczane do wyniku gminy.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, o którym mowa w art. 65 Ustawy zmieniającej.
2. W powiatach z trzema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym miejscu w
Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion
złotych).
3. W powiatach z czterema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym miejscu w
Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion
złotych), na drugim miejscu w Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości 500.000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
4. W powiatach z więcej niż czterema gminami, gminie znajdującej się na najwyższym
miejscu w Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden
milion złotych), na drugim miejscu w Rankingu przysługuje Nagroda w wysokości
500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), na trzecim miejscu w Rankingu
przysługuje Nagroda w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
5. Lista

zostanie

ogłoszona

przez

Organizatora

na

stronie

internetowej

gov.pl/szczepienia-gmin, w dniu 10 listopada 2021 r.
6. Gminy wymienione na Liście zgłaszają się do Wojewody po odbiór Nagrody do dnia
17 listopada 2021 r.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgłoszenie się gminy wymienionej na Liście po
odbiór Nagrody. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne i terminowe złożenie
Wniosku do Wojewody.
8. Niewysłanie poprawnie wypełnionego Wniosku w terminie określonym w ust. 6,
oznacza rezygnację gminy z Nagrody.
9. Organizator, za pośrednictwem Wojewody, przekazuje Nagrodę na wskazany we
Wniosku rachunek bankowy, który stanowi wydzielony rachunek dochodów gminy,
zgodnie z art. 65 ust. 11 Ustawy Zmieniającej.
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10. Przekazanie Nagród następuje w terminie do 60 dni od dnia terminowego otrzymania
przez Organizatora poprawnie wypełnionego Wniosku.
11. Laureat Konkursu przeznacza Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem
COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
12. Rozliczenie otrzymanych Nagród przebiega zgodnie z art. 65 ust. 13 Ustawy
Zmieniającej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wątpliwości związane z Regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad
Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
stronie internetowej gov.pl/szczepienia-gmin oraz w mediach społecznościowych.

Załączniki do regulaminu:
1. Wniosek o odbiór Nagrody.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123,

2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981 i 1023.
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157

i 2255.
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